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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Λλ3Κ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4 
 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα. 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere 
posset. […] Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo 
uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, 
legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare 
quam ipsum fieri locupletem;  

…………………………………………………………………………………... 

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis 
iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola 
augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit.  

…………………………………………………………………………………... 

Quin, homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis? Sed antiquitatem tibi placere dicis, 
quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antiqui, sed sic loquere, ut 
viri aetatis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoria 
et in pectore: «tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inauditum». 

Μονάδες 40 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:  

facilius: τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος  
divitias:  την ονοµαστική πτώση στον ίδιο αριθµό  
magnum:  τον θετικό βαθµό του επιρρήµατος  
pondus: τη δοτική του πληθυντικού αριθµού  
vultum:  την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του 

πληθυντικού αριθµού  
ministri:  την κλητική του ενικού αριθµού  
hac re: τη δοτική του ενικού αριθµού  
celerrime: τον θετικό βαθµό του επιρρήµατος  
nemo: τη γενική του ενικού αριθµού στο ίδιο γένος  
homo inepte:   τη γενική του πληθυντικού αριθµού  
bona: τη γενική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος στον 

συγκριτικό βαθµό και τον υπερθετικό βαθµό του 
επιρρήµατος  

antiqui: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθµό  
pectore:  την αιτιατική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού 

αριθµού  
verbum insolens: την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό  
nostrae:  την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος 

και πρόσωπο για έναν κτήτορα  
Μονάδες 15 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το 
υποκείµενο):  

utebatur:  τον αντίστοιχο τύπο της υποτακτικής του παρατατικού 
posset:  το β΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική του 

συντελεσµένου µέλλοντα και στην υποτακτική του 
υπερσυντελίκου 

attulissent:  το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και της 
υποτακτικής του παρατατικού στην άλλη φωνή 

solvit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειµένου της 
ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

narrate:  το ίδιο πρόσωπο στην ίδια φωνή στην υποτακτική του 
ενεστώτα 

malle:  το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής και υποτακτικής του 
ενεστώτα 

fieri:  το γερουνδιακό στη γενική του πληθυντικού αριθµού στο 
αρσενικό γένος  

coegerat:   το σουπίνο στην αφαιρετική 
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audebat:  το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του µέλλοντα και του 
παρακειµένου 

ire:  την αφαιρετική του ενικού αριθµού, ουδετέρου γένους της 
µετοχής του ενεστώτα και τη γενική του γερουνδίου 

noluit:  το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού 
placere:  το απαρέµφατο του παρακειµένου στην ίδια φωνή 
loquere:  το απαρέµφατο του µέλλοντα  
scriptum est:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα στην 

ίδια φωνή 
sit:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του µέλλοντα 

Μονάδες 15 

Γ1. α. quo facilius divitias contemnere posset: Να αναγνωρίσετε το είδος της 
πρότασης, να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της, να δηλώσετε τη 
συντακτική της λειτουργία και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον 
χρόνο εκφοράς της.  

Μονάδες 2 

β. tamquam scopulum: Να αναλύσετε τη βραχυλογική έκφραση παραβολής 
στην αντίστοιχη δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση. 

Μονάδες 1,5 

γ. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: Να 
µετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη επιρρηµατική 
µετοχή. 

Μονάδες 2 

δ. occupata urbe, interrogatus: Να αναλύσετε τις παραπάνω µετοχές στις 
αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις, την πρώτη µε τον ιστορικό-
διηγηµατικό cum και τη δεύτερη µε τον σύνδεσµο simul. 

Μονάδες 2,5 

Γ2. α. ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur:  
Ι) Να µετατρέψετε την Παθητική σύνταξη σε Ενεργητική (ως ποιητικό 

αίτιο να θεωρήσετε το a senatu). 
Μονάδες 2 

II)  Στη νέα µορφή της πρότασης που έχετε δηµιουργήσει, να δηλώσετε 
τον σκοπό µε αιτιατική σουπίνου καθώς και µε εµπρόθετη γενική 
γερουνδίου µε την πρόθεση gratia.  

Μονάδες 2 
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β. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat: Να µεταφέρετε την παραπάνω 

πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση Scriptor narrat… 
Μονάδες 3 

γ. narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare, Sed 
antiquitatem tibi placere dicis: Στις παραπάνω περιόδους να µετατρέψετε 
τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 

Μονάδες 5 

Γ3. α. sed sic loquere: Να δηλώσετε την απαγόρευση και µε τους δύο τρόπους. 
Μονάδες 2 

β. id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoria et in 
pectore: Να µεταφέρετε την παραπάνω περίοδο στον πλάγιο λόγο µε τις 
εξής εξαρτήσεις: Ι) Philosophus imperat… και ΙΙ) Philosophus 
adhortabatur adulescentem…  

Μονάδες 3 

γ. Να προσδιορίσετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων: 
frugalitate , publice, supervacaneae, legationis, augur, sententiam, 
dicere, honesta, aetatis, a C. Caesare. 

Μονάδες 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την καλύτερη βαθµολόγηση των µαθητών και προς διευκόλυνση των εξεταστών στις ασκήσεις 
Β1 και Β2 όπου ζητούνται διπλοί τύποι οι µονάδες είναι 0,5 για τον καθένα. 
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
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Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο Μάνιος Κούριος ∆εντάτος ήταν πάρα πολύ ολιγαρκής, για να µπορεί ευκολότερα 
να περιφρονεί τα πλούτη […]. ∆ηλαδή όταν είχαν φέρει σε αυτόν πολύ χρυσάφι ( 
κατά λέξη: µεγάλο βάρος χρυσού) σταλµένο από το δηµόσιο ταµείο ( δηµόσια), για 
να το χρησιµοποιήσει, χαλάρωσε το πρόσωπο µε γέλιο και αµέσως είπε: « 
Απεσταλµένοι της περιττής, για να µην πω ανόητης, πρεσβείας αφηγηθείτε (πείτε) 
στους Σαµνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιµά να διατάζει τους πλούσιους παρά να 
γίνει ο ίδιος πλούσιος� 

…………………………………………………………………………............... 

Ο Σύλλας, αφού κατέλαβε την πόλη, είχε συγκαλέσει ένοπλος τη Σύγκλητο, για να 
κηρυχθεί όσο γίνεται γρηγορότερα ( όσο το δυνατό γρηγορότερα) ο Γάιος Μάριος 
εχθρός. Στη θέλησή του κανένας δεν τολµούσε να εναντιωθεί ( κατά λέξη: να πάει 
αντίθετα)˙ µόνος ο Κόιντος Μούκιος Σκαιόλας ο οιωνοσκόπος, όταν ρωτήθηκε γι’ 
αυτό το θέµα, δε θέλησε να πει επίσηµα τη γνώµη του (να ψηφίσει). 

�����������������������������������������������

Γιατί δε σωπαίνεις, ανόητε άνθρωπε, για να πετύχεις αυτό που θέλεις; Όµως λες ότι 
σου αρέσει η αρχαιότητα, γιατί είναι τιµηµένη και καλή και σεµνή. Έτσι λοιπόν να 
ζεις, όπως οι αρχαίοι άνδρες, αλλά να µιλάς έτσι, όπως οι άνδρες της εποχής µας� και 
να έχεις πάντα στη µνήµη και στην καρδιά σου αυτό που γράφτηκε από τον Γ. 
Καίσαρα: « σαν το σκόπελο, έτσι να αποφεύγεις τον ασυνήθιστο και πρωτάκουστο 
λόγο».  
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

B1. facillime  
divitiae  
magno opere & magnopere  
ponderibus 
vultu και vultuum  
minister  
huic rei  
celeriter  
nullius  
hominum ineptorum  
meliorum και optime  
antiquiores  
pectus και pectorum  
verba insolentia  
meas 

 
B2.  uteretur  

potueritis και potuissetis  
afferris/-re και afferreris/-re  
soluturus fuit  
narretis  
mavis και malis  
faciendorum  
coactu  
ausurus sit και ausus sit  
eunte/eunti και eundi  
nolles  
placuisse  
locuturum esse  
scribentur  
sunto 

 
Γ1. α. Είναι µια δευτερεύουσα επιρρηµατική τελική πρόταση (1ο ζητούµενο). 

Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο quo (γιατί ακολουθεί επίρρηµα 
συγκριτικού βαθµού, το facilius) (2ο ζητούµενο) και συντακτικά λειτουργεί ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στο περιεχόµενο της κύριας 
πρότασης (3ο ζητούµενο). Εκφέρεται µε Υποτακτική, γιατί το περιεχόµενό της 
δηλώνει κάτι το επιθυµητό, συγκεκριµένα σε χρόνο Παρατατικό (posset) 
γιατί υπάρχει εξάρτηση από ρήµα ιστορικού χρόνου (utebatur) και δηλώνει 
το σύγχρονο στο παρελθόν, καθώς ισχύει η ιδιοµορφία ως προς την 
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ακολουθία των χρόνων, δηλαδή ο σκοπός είναι ιδωµένος τη στιγµή που 
εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή και όχι της πιθανής πραγµατοποίησής 
του (συγχρονισµός της κύριας µε τη δευτερεύουσα πρόταση) (4ο ζητούµενο).  

(Σε κάθε ζητούµενο αντιστοιχεί 0,5 µονάδας). 

 
β. Η συγκεκριµένη βραχυλογική έκφραση αναλύεται σε δευτερεύουσα 

υποθετική-παραβολική πρόταση, η οποία εκφέρεται πάντα µε Υποτακτική. 
Επειδή σε αυτή την περίπτωση η πρόταση πρέπει να δηλώνει το σύγχρονο 
και έχουµε εξάρτηση από ρήµα αρκτικού χρόνου (fugias), θα εκφέρεται µε 
Υποτακτική Ενεστώτα. 
 
tamquam (si) verbum insolens atque inauditum scopulus sit.  
[Οι αλλαγές που γίνονται είναι 3 (µε bold) και καθεµιά αντιστοιχεί σε 0,5 µονάδας]. 

 
γ. ad eum magno pondere auri publice misso allato (a Samnitibus). 

[Οι αλλαγές είναι 4 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί 0,5 µονάδας]. 

 
δ. Cum Sulla urbem occupavisset. 

Simul Quintus Mucius Scaevola interrogatus est (/ interrogatus erat).  
[Οι αλλαγές είναι 5 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί 0,5 µονάδας]. 

 
Γ2. α. Ι) ut senatus C. Marium quam celerrime hostem iudicaret. 

[Οι αλλαγές είναι 4 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί 0,5 µονάδας]. 

 
II) µε αιτιατική σουπίνου: iudicatum C. Marium quam celerrime 

hostem. 
[Η αλλαγή είναι 1 (µε bold) και αντιστοιχεί σε 0,5 µονάδας]. 

 
gratia + γενική γερουνδίου: iudicandi C. Marium quam celerrime 
hostem gratia. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, 
δεδοµένου ότι υπάρχει εµπρόθετο γερούνδιο και το αντικείµενό του 
βρίσκεται σε πτώση αιτιατική. Εποµένως η τελική µορφή της 
απάντησης είναι: iudicandi C. Marii/-i  quam celerrime hostis 
gratia.  
[Οι αλλαγές είναι 3 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί 0,5 µονάδας]. 

 
β. Scriptor narrat eius voluntati neminem obviam ire audere.  

[Οι αλλαγές είναι 3 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί από 1 µονάδα]. 

 
γ. “Manius Curius mavult locupletibus imperare”. 

“Antiquitas mihi placet”. 
[Οι αλλαγές είναι 5 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί από 1 µονάδα]. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.Λλ3Κ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4 
 

 
Γ3. α. Noli sic loqui 

Ne sic locutus sis 
[Οι αλλαγές είναι 4 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί από 0,5 µονάδας] 

 
β. Philosophus imperat illi atque id quod a C. Caesare scriptum sit, habere 

semper in memoria et in pectore. 
[Οι αλλαγές είναι 3 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί 0,5 µονάδας].  

 
Philosophus adhortabatur adulescentem ut id quod a C. Caesare scriptum 
esset haberet semper in memoria et in pectore.  
[Οι αλλαγές είναι 3 (µε bold) και σε καθεµιά αντιστοιχεί 0,5 µονάδας].�

 
γ. 

frugalitate:  είναι αντικείµενο στο ρήµα utebatur 
publice:  είναι επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου 

στη µετοχή missum 
supervacaneae:  είναι επιθετικός προσδιορισµός στο legationis 
legationis:  είναι γενική αντικειµενική στο ministri 
augur:  είναι παράθεση στο Quintus Mucius Scaevola 
sententiam:  είναι αντικείµενο του απαρεµφάτου dicere 
dicere:  είναι αντικείµενο του ρήµατος noluit και τελικό 

απαρέµφατο 
honesta:  είναι κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκείµενο 

του ρήµατος sit, δηλαδή στο antiquitas 
aetatis:  είναι γενική κτητική στο viri 
a C. Caesare:  είναι εµπρόθετος του ποιητικού αιτίου στο 

scriptum est 
 

(Σε κάθε τύπο αντιστοιχεί 0,5 µονάδας).�
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ3Κ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4 
 

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα που σηµειώνονται µε έντονα 

γράµµατα. 

 Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate 

recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui 

«Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et 

grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» 

inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae 

deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et 

acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et 

mollia, non matura mox fiunt sed putria». 

 Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et 

infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti 

populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae 

ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu 

Roma fuit, tibi non sucurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater 

coniunx liberique»? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium 

haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu 

miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus 

manet. 

Μονάδες 40 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ3Κ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4 
 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Β1. α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις: 

Pacuvius: τη γενική του ενικού. 

aetate: τη γενική του πληθυντικού. 

Atreus: την κλητική του ενικού. 

nomen: την αφαιρετική του ενικού. 

pomis: την ονοµαστική του ενικού. 

ingeniis: την αιτιατική του πληθυντικού. 

animo: την κλητική του ενικού. 

conspectu: τη γενική του ενικού. 

moenia: τη γενική του πληθυντικού αριθµού. 

domus: την αιτιατική του πληθυντικού. 

mater: τη γενική του πληθυντικού. 

coniunx: την αφαιρετική του ενικού. 

filium: την κλητική του ενικού. 

servitus: τη γενική του ενικού. 

Μονάδες 8 

β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις: 

putria: την ονοµαστική του αρσενικού γένους στον ενικό αριθµό. 

duriora: το παραγόµενο επίρρηµα στο θετικό βαθµό. 

meliora: την ίδια πτώση και το ίδιο γένος στον άλλο αριθµό. 

matura: τον υπερθετικό βαθµό του παραγόµενου επιρρήµατος. 

lībera: τη δοτική ενικού του ίδιου γένους στον υπερθετικό βαθµό. 

Μονάδες 4 

Β2. Να προσδιορίσετε το γραµµατικό είδος των παρακάτω αντωνυµιών και να 
γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεµία από αυτές: 

suam: την κλητική του ενικού στο αρσενικό γένος του α΄ προσώπου 
για έναν κτήτορα. 

quod: την αιτιατική του πληθυντικού στο ίδιο γένος. 

idem: την ονοµαστική ενικού στο αρσενικό γένος.  

nihil: την αιτιατική του πληθυντικού του ίδιου γένους. 

tibi: τη γενική του πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο, που λειτουργεί 
στο λόγο ως γενική διαιρετική. 

Μονάδες 3 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ3Κ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4 
 

 
B3. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηµατικούς τύπους: 

devertit: το ίδιο πρόσωπο στο µέλλοντα της ίδιας έγκλισης. 

videri: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην 
άλλη φωνή. 

nascuntur: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής µέλλοντα. 

fiunt: τη δοτική ενικού του γερουνδιακού στο θηλυκό γένος. 

fore: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα. 

gignuntur: την πτώση του σουπίνου που δηλώνει την αναφορά. 

traxit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού στην 
παθητική περιφραστική συζυγία. 

potuisti: την ονοµαστική ενικού του θηλυκού γένους της µετοχής του 
ενεστώτα. 

populari: το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού. 

aluit: το απαρέµφατο του µέλλοντα (να λάβετε υπόψη το 
υποκείµενο). 

cecidit: γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική 
περιφραστική συζυγία. 

oppugnaretur: το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα της ίδιας έγκλισης. 

peperissem: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής µέλλοντα στην άλλη 
φωνή. 

pergis: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειµένου. 

pati: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου. 

Μονάδες 15 

Γ1. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους που ακολουθούν: Tarentum, 

tragoediam, cui, ei, sibi, me, hostem, qui (το δεύτερο), tibi (το πρώτο), 

cur. 
Μονάδες 5 

β. Να συµπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί µε τις παρακάτω λέξεις (µια 
από τις στήλες του πίνακα θα παραµείνει κενή): aetate, natu, (in) ingeniis, 

(in) castris, animo. 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ 

κυρίως τοπική οργανική 

   

   

   

Μονάδες 5 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ3Κ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4 
 

 
γ. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την ακόλουθη πρόταση (είδος: µονάδα 1, 

τρόπος εισαγωγής: µονάδα 1, συντακτικός ρόλος: µονάδα 1, εκφορά: 
µονάδες 2) και να την ξαναγράψετε µε τέτοιο τρόπο, ώστε το περιεχόµενό 
της να θεωρείται ως πράξη ολοκληρωµένη στο παρελθόν κατά την άποψη 

του οµιλητή (µονάδες 1): …ut primum exsulem deinde hostem te 

viderem… 

Μονάδες 6 

Γ2. α. Στην ακόλουθη πρόταση να αντικαταστήσετε την ενεργητική σύνταξη 

(debeo + απαρέµφατο) µε την παθητική περιφραστική συζυγία. Nα δηλωθεί 
το ποιητικό αίτιο: Tu non debuisti populari hanc terram. 

Μονάδες 2,5 

β. Να µετατρέψετε την ακόλουθη κύρια πρόταση: Hos immatura mors aut 

longa servitus manet σε δευτερεύουσα ενδοιαστική εξαρτηµένη από το 

Mater timuit... 

Μονάδες 3 

γ. …tibi ingredienti…: Να αναλύσετε τη µετοχή σε ισοδύναµη 
δευτερεύουσα πρόταση µε όλους τους δυνατούς τρόπους. Να δηλωθεί το 
υποκείµενο. 

Μονάδες 2,5 

 
Γ3 α. Να µεταφέρετε στον πλάγιο λόγο την ακόλουθη πρόταση: Non tibi 

ingredienti fines patriae ira cecidit? µε εξάρτηση από τη φράση: Mater 

quaerebat a filio… 

Μονάδες 3 

β. Να συµπτύξετε την υπογραµµισµένη πρόταση σε ισοδύναµο µετοχικό 

σύνολο: Ergo ego nisi (te) peperissem, Roma non oppugnaretur. 

Μονάδες 2 

γ. Στην παρακάτω περίοδο να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: Tum 

Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed 

videri tamen ea sibi duriora et acerbiora… 

Μονάδα 1 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ3Κ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4 
 

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 Τότε ο Πακούβιος του είπε πως όσα είχε γράψει ήταν βέβαια ηχηρά και 
µεγαλόπρεπα, µόνο που του φαινόντουσαν κάπως τραχιά και στυφά. Ο Άκκιος του 

απάντησε: «Έτσι είναι όπως τα λες κι ούτε βέβαια µετανιώνω γι’ αυτό γιατί αυτά που 
θα γράψω στη συνέχεια ελπίζω πως θα είναι καλύτερα. Όσοι όµως γεννιούνται από 
την αρχή µαραµένοι και µαλακοί, αργότερα δεν ωριµάζουν αλλά σαπίζουν». 

 Σε τέτοιο σηµείο µε κατάντησε η µακροζωία και τα δυστυχισµένα (έρµα) 
γερατειά µου, που (ώστε) να σε δω πρώτα εξόριστο κι έπειτα εχθρό; ∆ε σου πέρασε η 
οργή τη στιγµή που πατούσες τα σύνορα της πατρίδας σου; Παρόλο που είχες φτάσει 
µε τόσο εχθρική κι απειλητική διάθεση, γιατί, σαν (όταν) είδες τη Ρώµη, δεν πέρασε 

αυτή η ιδέα από το µυαλό σου: «Μέσα σε εκείνα εκεί τα τείχη βρίσκονται το σπίτι 
µου κι οι θεοί µου (οι Εφέστιοι θεοί), η µάνα, η γυναίκα και τα παιδιά µου»; 

 

Σηµείωση: Η µετάφραση που δίνεται είναι σύµφωνη σχεδόν στο σύνολο της µε το 
βιβλίο του καθηγητή (Μ. Πασχάλης. Γ. Σαββαντίδης, Ο.Ε.∆.Β ΑΘΗΝΑ). 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Β1. α. Pacuvii και Pacuvi. 

aetatum και aetatium. 

Atreu. 

nomine. 

pomum. 

ingenia. 

anime. 

conspectus. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ3Κ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4 
 

moenium. 

domos. 

matrum. 

coniu(n)ge. (study4exams) 

fili. 

servitutis. 

(16x0,5) 
β. puter και putris. 

dure – duriter. 

melius. 

maturissime – maturrime. 

liberrimae. 

(8x0,5) 
Β2. Κτητική αντωνυµία, γ΄ προσώπου, για έναν κτήτορα / meus, mi. 

Αναφορική αντωνυµία / quae. 

∆εικτική – επαναληπτική αντωνυµία / idem. 

Αόριστη ουσιαστική αντωνυµία / nullas res. 

Προσωπική αντωνυµία/ vestrum. 

(12x0,25) 
B3. devertet – devertetur. 

videamus. 

nasciturus, -ra, -rum sit. 

faciendae. 

es. 

genitu (βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.85,5). 

trahendi, -ae, -a erant. 

potens. 

popularer. 

alturam και alituram esse. 

casurus, -a, -um est. 

oppugnetur. 

parieris, -re. 

perrexerint, -ere. 

passi –ae –a essetis. 

 
Σηµείωση: για τον 1

ο

 ζητούµενο τύπο 1 Μονάδα (2x 0,50) και για το alturam και 
alituram esse 1 Μονάδα (2x 0,50) 
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Γ1. α. Tarentum: είναι πτωτικός επιρρηµατικός προσδιορισµός, απρόθετη 

αιτιατική (διότι είναι όνοµα πόλης) που δηλώνει κίνηση σε τόπο και 
προσδιορίζει το ρήµα venisset (βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 53, παρατηρήσεις 
σηµείωση Ι). 

tragoediam: είναι άµεσο αντικείµενο στο ρήµα legit. 

cui: είναι δοτική προσωπική κτητική στο est. 

ei: είναι έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα legit και υποκείµενο 
της µετοχής desideranti. 

sibi: είναι δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο 
videri (ή δοτική προσωπική στο videri, αν θεωρηθεί 
απρόσωπο). 

me: είναι αιτιατική του προσώπου που µετανιώνει κοντά στο 
ρήµα paenitet (βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 60, σηµείωση 3δ). 

hostem: είναι κατηγορούµενο στο αντικείµενο te του ρήµατος 
viderem. 

qui: (το δεύτερο) είναι επιρρηµατικός προσδιορισµός του 
τρόπου στο ρήµα potuisti. 

tibi: (το πρώτο) είναι δοτική προσωπική ηθική στο cecidit και 
υποκείµενο της µετοχής ingredienti 

cur: είναι επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα 

succurrit. 

(10x0,5) 

β.  

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ 

κυρίως τοπική οργανική 

- aetate (σηµ. 4) natu [σηµ. 3(στ)] 

- (in) ingeniis (σηµ. 4) animo [σηµ. 3(β)] 

- (in) castris (σηµ. 4) - 

(βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 70, 71) 

(5x1) 

 
γ. 1) Είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική συµπερασµατική πρόταση ως 

επιρρηµατικός προσδιορισµός του συµπεράσµατος στο traxit. 
Eισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, διότι είναι 
καταφατική. Στην κύρια πρόταση προηγείται η εµπρόθετη 
αντωνυµία in hoc που µας ειδοποιεί ότι ακολουθεί συµπερασµατική 
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πρόταση. Εκφέρεται µε υποτακτική, διότι το συµπέρασµα στη 
Λατινική θεωρείται πάντα µια υποκειµενική πράξη ή κατάσταση και 
συγκεκριµένα µε υποτακτική παρατατικού (viderem), διότι 
εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (traxit) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρελθόν. Παρατηρείται συγχρονισµός της κύριας µε 
τη δευτερεύουσα πρόταση, καθώς το συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη 
στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή και όχι τη στιγµή 

της πιθανής πραγµατοποίησης του, κάτι που αποτελεί ιδιοµορφία 
στην ακολουθία των χρόνων (αφού το συµπέρασµα ανάγεται λογικά 
στη χρονική βαθµίδα του µέλλοντος και η εκφορά του συνεπώς θα 
έπρεπε να συσχετίζεται µε την εκφορά του υστερόχρονου). 

2) …ut primum exsulem deinde hostem te viderim… (βλ. σχολικό 
βιβλίο, σελ. 101, σηµείωση). 

(είδος: µονάδα 1, τρόπος εισαγωγής: µονάδα 1, συντακτικός ρόλος: 
µονάδα 1, εκφορά: µονάδες 2, µετατροπή: µονάδα 1). 

 

Γ2. α. Haec terra non populanda fuit tibi (βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 241, 
επαναληπτική άσκηση ΙΙΙ). 

(5x0,50) 

β. Mater timuit ne illos aut immatura mors aut longa servitus maneret (βλέπε 
σχολικό βιβλίο, σελ. 245, άσκηση ΙΙΙ). 

(3x1) 

γ. Cum tu ingredereris (ή-re) (2x0,50). 

Dum tu ingrederis (ή-re) (2x0,50). 
Για τα υποκείµενα:  (2x0,25). 

(5x0,50) 

Γ3. α. Mater quaerebat a filio nonne illi ingredienti fines patriae ira cecidisset 
(βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.139, ΠΑΡΑΤ. 2). 

(3x1) 

β. Ergo te non parto a me. 

Σηµείωση: η αντωνυµική αφαιρετική te σε απρόθετη εκφορά, αφενός για 
να αντιδιασταλεί προς το ποιητικό αίτιο a me κι αφετέρου λόγω της 
σηµασίας της, όταν είναι εµπρόθετη (=από σένα) (βλέπε Λατινική 

Γραµµατική Αχιλλέα Τζαρτζάνου σελ. 40, § 56). 
(4x0,50) 

γ. Sonora quidem sunt et grandia quae scripsisti, sed videntur tamen ea mihi 
duriora et acerbiora. 

(4x0,25) 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non 

aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: 

quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: 

nam Pisaurum dicitur quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in 

exilium, unde tamen rogatus reversus est. 

Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum 

esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis 

Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere; praeterea 

praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis 

futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit 

eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a 

servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est. 

Μονάδες 40 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Β1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:  

qui:  την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

diu:  τον τύπο στον υπερθετικό βαθµό 
exilio: την ονοµαστική ενικού 
aequo:   τον συγκριτικό βαθµό του επιθέτου (στο ίδιο γένος, 

αριθµό και πτώση)  
nomen: την αιτιατική του πληθυντικού 
hoc:  την ίδια πτώση του θηλυκού γένους στον άλλο αριθµό 
quid:  την ονοµαστική ενικού του αρσενικού 

durius:  το επίρρηµα στον συγκριτικό βαθµό 
militibus:  την αιτιατική του ενικού 
postero die:  τη γενική του πληθυντικού µε το επίθετο στον υπερθετικό 

βαθµό 
aliquis:   την αιτιατική ενικού του ουδετέρου της αντίστοιχης 

επιθετικής αντωνυµίας 
admiratio magna: την αιτιατική του ενικού µε το επίθετο στο συγκριτικό 

βαθµό 
Μονάδες 15 

Β 2. Να γράψετε τους ζητούµενους ρηµατικούς τύπους για τα παρακάτω (για 
τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο): 

absens:  το απαρέµφατο µέλλοντα και παρακειµένου 
factus est:  το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα 

στην ίδια φωνή και τη γενική ενικού του γερουνδιακού 

στο θηλυκό γένος. 
abeuntes:  την αιτιατική ενικού του ουδετέρου και την αιτιατική του 

γερουνδίου 

dedit: το β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής και προστακτικής 
ενεστώτα στην άλλη φωνή 

videbatur:  το απαρέµφατο του µέλλοντα στην ενεργητική φωνή (το 
υποκείµενο να θεωρηθεί αρσενικό πληθυντικού) 

praedicabat:  το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που 
βρίσκεται 

fugit:  το γ΄ πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού στη φωνή 

που βρίσκεται 
nuntiavisset:  την αφαιρετική του σουπίνου 
dixit:  το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του υπερσυντελίκου στην 

παθητική φωνή 

introrupisset:  την αιτιατική πληθυντικού της µετοχής του αρσενικού 
γένους του ενεστώτα 

orta est:  το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα 

Μονάδες 15 
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Γ 1. α. Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse praedicabat…: Να 

αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον µεταφέρετε στο β΄ 
είδος (υπόθεση αντίθετη στην πραγµατικότητα) για το παρόν και για το 

παρελθόν. 

Μονάδες 3 

β.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, 

συντακτικός ρόλος, εκφορά): 

• quod illic aurum pensatum est  

• Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse 

Μονάδες 8 

γ.  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:  

aequo, dictator, rogatus, reverti, a servo, Sertorii 

Μονάδες 6 

Γ 2. α.  Στην πρώτη από τις ακόλουθες περιόδους  να αντικαταστήσετε τον cum τον 

ιστορικό – διηγηµατικό µε τον cum τον αντίστροφο, επιφέροντας τις 
αλλαγές που απαιτούνται, και στη δεύτερη να αντικαταστήσετε την 
υπογραµµισµένη λέξη µε τα ονόµατα domus, Italia και Pisaurum µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να δηλώνεται η επιρρηµατική σχέση της στάσης σε τόπο.  

o Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, 

admiratio magna orta est. 

o Quod illic appensum civitati nomen dedit. 

Μονάδες 7 

β. Να µεταγράψετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση από τη 
φράση “Camillus dicitur…”:  

Quibus interemptis aurum omne recepit.  
Μονάδες 2 

γ.  Στην παρακάτω περίοδο να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 

• Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, 

in quo ipse cum amicis futurus esset.  

Μονάδες 4 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Τότε ο Κάµιλλος, που είχε παραµείνει εξόριστος για πολύ καιρό κοντά στην Αρδέα, 
γιατί δε µοίρασε ακριβοδίκαια τη λεία από τους Βηίους, εκλέχτηκε δικτάτορας αν και 

βρισκόταν µακριά· ακολούθησε τους Γαλάτες που ήδη αποχωρούσαν και, αφού τους 
εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Επειδή το χρυσάφι ζυγίστηκε στον τόπο 
εκείνο, έδωσε το όνοµά του στην πόλη: ονοµάζεται, δηλαδή, Πίσαυρο, επειδή εκεί 

ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά την πράξη αυτή ο Κάµιλλος επέστρεψε στην εξορία, από 
όπου όµως γύρισε αφού τον παρακάλεσαν. 

Αν του φαινόταν πως έπρεπε να δώσει κάποια διαταγή στους στρατιώτες του που 
ήταν σκληρότερη από τις συνηθισµένες, διακήρυσσε πως τον είχε συµβουλέψει το 

ελάφι. Το ελάφι αυτό κάποια µέρα έφυγε και πίστεψαν πως είχε πεθάνει. Όταν 
κάποιος ανάγγειλε στο Σερτώριο πως το ελάφι είχε βρεθεί, ο Σερτώριος τον διέταξε 
να το κρατήσει µυστικό. Ακόµη του έδωσε οδηγίες να το αφήσει ξαφνικά ελεύθερο 

την εποµένη στο µέρος όπου θα βρισκόταν αυτός και οι φίλοι του. Την άλλη µέρα ο 
Σερτώριος δέχτηκε τους φίλους του στην κρεβατοκάµαρά του και τους είπε πως είχε 
δει στον ύπνο του ότι το ελάφι, που είχε πεθάνει, ξαναγύρισε κοντά του. Όταν το 
ελάφι αφέθηκε ελεύθερο από το δούλο και όρµησε στην κρεβατοκάµαρά του, 

προκάλεσε µεγάλη κατάπληξη. 

 
*Σηµείωση: Η µετάφραση που δίνεται είναι σύµφωνη µε το βιβλίο του καθηγητή (Μ. 

Πασχάλης Γ. Σαββαντίδης, Ο.Ε.∆.Β - Αθήνα). Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και η µετάφραση από την ιστοσελίδα www.study4exams.gr. Η διόρθωση στις 
πανελλήνιες εξετάσεις γίνεται βάσει των συγκεκριµένων µεταφράσεων.   
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

Β 1. 

• quae 

• diutissime 

• exilium 

• aequiore 

• nomina 

• has 

• quis 

• durius 

• militem 

• postremorum/postumorum dierum 

• aliquod 

• admirationem maiorem 

 

Β 2. 

• afuturum esse, afuisse 

• fitis, faciendae 

• abiens, abeundum 

• deris (-re), dare 

• visuros esse 

• praedica 

• fugerent 

• nuntiatu 

• dicti erant 

• introrumpentes 

• oreris (-re) 
 

Γ 1. α.  

• Ο υποθετικός λόγος δηλώνει ανοιχτή υπόθεση στο παρελθόν (υπόθεση: 
sividebatur, απόδοση: praedicabat). 

• Υπόθεση αντίθετη του πραγµατικού στο παρόν:  

Sivideretur…praedicaret 

• Υπόθεση αντίθετη του πραγµατικού στο παρελθόν: 

Si visum esset…praedicavisset 
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β. 

• quod illic aurum pensatum est:  
Είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική αιτιολογική πρόταση, έχει 

συντακτικό ρόλο επιρρηµατικού προσδιορισµού της αιτίας στο ρήµα 
dicitur, εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο quod και εκφέρεται µε 
οριστική, διότι δηλώνει αντικειµενική αιτιολογία. 

• Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse: 
Είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση, έχει συντακτικό 
ρόλο επιρρηµατικού προσδιορισµού του χρόνου στο ρήµα iussit, 
εισάγεται µε τον ιστορικό / διηγηµατικό σύνδεσµο cum, εκφέρεται µε 

υποτακτική, καθώς ο ιστορικός / διηγηµατικός σύνδεσµος cum 
υπογραµµίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας µε την κύρια και 
δηµιουργεί µια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάµεσά τους (είναι φανερός 
ο ρόλος του υποκειµενικού στοιχείου στην υποτακτική). Η υποτακτική 

βρίσκεται σε χρόνο υπερσυντέλικο (nuntiavisset), διότι εξαρτάται από 
ρήµα ιστορικού χρόνου (iussit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν.  

 
γ.  aequo: είναι οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο 

iure. 
dictator: είναι κατηγορούµενο στο υποκείµενο του συνδετικού ρήµατος  

factus est, Camillus. 
rogatus: είναι επιρρηµατική χρονική µετοχή (δηλώνει το προτερόχρονο 

σε σχέση µε το ρήµα της εξάρτησης, επειδή είναι µετοχή 

παρακειµένου παθητικής φωνής), συνηµµένη στο υποκείµενο 
του ρήµατος ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο 
ρήµα reversus est. 

reverti: είναι ειδικό απαρέµφατο, υποκείµενο στο (απρόσωπο) 

απαρέµφατο visum esse. 
a servo: είναι εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του ποιητικού 

αιτίου (το ποιητικό αίτιο εκφέρεται εµπρόθετα διότι είναι 

έµψυχο) στη µετοχή παρακειµένου παθητικής φωνής emissa. 
Sertorii: είναι ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική κτητική 

στο cubiculum. 
 

Γ 2. α.  

• Vix (ή vixdum ή aegre) admiratio magna orta erat, cum repente cerva, 
emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupit. 

• Quod  domi appensum civitati nomen dedit. 

• Quod in Italia (in +αφαιρετική) appensum civitati nomen dedit. 
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• Quod Pisauri (εκφορά µε απρόθετη γενική διότι έχουµε όνοµα πόλης β΄ 
κλίσης ενικού αριθµού και µε ονόµατα πόλεων ή µικρών νήσων α΄ ή β΄ 
κλίσης ενικού αριθµού η στάση σε τόπο εκφέρεται µε απρόθετη γενική) 
appensum civitati nomen dedit. 

 
β.  Camillus dicitur eis (iis/is) interemptis aurum omne recepisse. 

(Άρση Λατινισµού του ειδικού απαρεµφάτου, το υποκείµενο του ειδικού 
απαρεµφάτου τίθεται κατ΄ εξαίρεση σε ονοµαστική, καθώς το ειδικό 

απαρέµφατο εξαρτάται από προσωπικό, παθητικό, λεκτικό ρήµα).  

 
γ. “Eam cras  repente in eum locum emitte, in quo ego cum amicis ero”. 
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3 
 

ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: 
«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano 
virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi 
permotus, iniussu consulis in certamen ruit; Et fortior hoste, hasta eum transfixit et 
armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra 
revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit. 
Philosophi mundum censent regi numine deorum; Eum esse putant quasi communem 
urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse 
partem; Ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae 
anteponamus.Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir 
bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius 
aut suae. 

Μονάδες 40 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 

singularis proelii: αιτιατική ενικού. 
eventu: γενική ενικού. 
quanto: ονοµαστική ενικού στο ίδιο γένος. 
viribus: αφαιρετική ενικού. 
fortior: το θετικό βαθµό του επιρρήµατος. 
cuius: αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος. 
morte: κλητική ενικού. 
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numine: αιτιατική πληθυντικού. 
deorum: κλητική ενικού. 
unum quemque: γενική ενικού. 
partem: γενική πληθυντικού. (να δηλωθεί η σηµασία στον 

πληθυντικό). 
communem: αφαιρετική ενικού. 
nostrae: αιτιατική ενικού του ίδιου γένους στο β΄ πρόσωπο. 
bonus: αιτιατική πληθυντικού, συγκριτικού βαθµού στο ουδέτερο 

γένος. 
plus: τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος. 

Μονάδες 15 
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το 
υποκείµενο): 
congrediamur: β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού στην 

παθητική φωνή. 
cernatur: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του υπερσυντελίκου στην 

ίδια φωνή. 
confisus: αφαιρετική ενικού της µετοχής ενεστώτα στο ίδιο γένος. 
permotus: γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους του 

γερουνδιακού. 
ruit: ονοµαστική ενικού της µετοχής µέλλοντα στο ουδέτερο 

γένος. 
transfixit: β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην 

ενεργητική φωνή.  
spoliavit: α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην 

παθητική φωνή. 
petiverunt: το ίδιο πρόσωπο, στον ίδιο χρόνο, έγκλιση και φωνή, στον 

άλλο αριθµό. 
revertisset: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα. 
fugati erant: γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής µέλλοντα στην ίδια 

φωνή. 
censent: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου στη φωνή που 

βρίσκεται 
consequitur: την αφαιρετική του σουπίνου. 
anteponamus: β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειµένου 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας. 
parens: απαρέµφατο µέλλοντα στην παθητική φωνή. 
consulit: τη γενική του γερουνδίου. 

Μονάδες 15 
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Γ1. α. «quanto miles Latinus……..antecellat», «ut communem utilitate…. 
anteponamus»: να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων (µονάδες 2), 
να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία (µονάδες 2) και να 
δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους (µονάδες 2). 

Μονάδες 6 
β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

Viribus, pugnandi, fortior, hasta, regi, numine, ex quo, utilitati. 
Μονάδες 4 

γ. (Adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit. 
Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
Philosophi mundum censent regi numine deorum. 
Να µετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

Μονάδες 4 
Γ2 α. «sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera 

hostes fugati erant, morte multavit»: να µεταφέρετε την πρόταση 
στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση τη φράση «Scriptor narravit» (µονάδες 
3). 
«Unum quemque nostrum eius mundi esse partem». 
«Quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». 
Να µετατρέψετε τις φράσεις από τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (µονάδες 4) 

Μονάδες 7 
β. Quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum: Να 

αναλύσετε τη βραχυλογική έκφραση παραβολής στην αντίστοιχη 
δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση. 

Μονάδες 2 
γ. Hoste: Να εκφράσετε το β΄ όρο σύγκρισης µε τον εναλλακτικό τρόπο. 

Μονάδες 2 
δ. Parens: Να αναλύσετε τη µετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας 

πρότασης. 
Μονάδες 2 

ε. Cum revertisset: Να γίνει σύµπτυξη της δευτερεύουσας πρότασης σε 
µετοχή. 

Μονάδες 2 
στ. Cuius opera: Να γραφεί ο προσδιορισµός του µέσου µε άλλο 

αντίστοιχο ισοδύναµο τρόπο. 
Μονάδες 1 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝIΚΑ 
 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
«Ας µονοµαχήσουµε, για να φανεί από την έκβαση της µονοµαχίας, πόσο ο Λατίνος 
στρατιώτης ξεπερνά σε ανδρεία το Ρωµαίο». Τότε ο νεαρός, έχοντας εµπιστοσύνη 
στις δυνάµεις του και παρακινηµένος από την επιθυµία να πολεµήσει, όρµησε στον 
αγώνα αντίθετα µε τη διαταγή του υπάτου· και δυνατότερος από τον εχθρό, τον 
διαπέρασε µε το δόρυ και τον απογύµνωσε από τα όπλα. Αµέσως οι εχθροί ζήτησαν 
τη σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, τιµώρησε µε 
θάνατο το νεαρό, µε τις ενέργειες του οποίου οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή. 
Οι φιλόσοφοι πιστεύουν ότι ο κόσµος κυβερνιέται από τη βούληση των θεών· 
νοµίζουν ότι αυτός είναι κάτι σαν κοινή πόλη και πολιτεία ανθρώπων και θεών και ότι 
ο καθένας ξεχωριστά από εµάς είναι µέρος αυτού του κόσµου· από αυτό το δεδοµένο 
προκύπτει από τη φύση εκείνο, ώστε να βάζουµε δηλαδή το γενικό καλό πάνω από το 
ατοµικό. Γιατί όπως οι νόµοι βάζουν τη γενική ευηµερία πάνω από την ευηµερία του 
κάθε ατόµου ξεχωριστά, έτσι ο σωστός και σοφός άνδρας και αυτός που υπακούει 
στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την 
ευηµερία ενός οποιουδήποτε ατόµου ή τη δική του. 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Β1. singularis proelii: singulare proelium. 

eventu: eventus. 
quanto: quantum. 
viribus: vi. 
fortior: fortiter. 
cuius: quam. 
 morte: mors. 
numine: numina. 
deorum: deus ή dive. 
unum quemque: unius cuiusque. 
partem: partium (πολιτική παράταξη). 
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communem: communi. 
nostrae: vestram. 
bonus: meliora. 
plus: plurimum. 

 
Β2. congrediamur: congredereris(-re). 

cernatur: conspectum erat. 
confisus: confidente. 
permotus permovendarum. 
ruit: ruiturum. 
transfixit: transfigite. 
spoliavit: spoliemur. 
petiverunt: petivit –petiit. 
revertisset: revertentur. 
fugati erant: fugator. 
censent: censuisti. 
consequitur: consecutu. 
anteponamus: anteposituri fueritis. 
parens: paritum iri. 
consulit: consulendi. 

 
Γ1 α. Quanto miles Latinus …antecellat: δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια 

ερωτηµατική πρόταση ως υποκείµενο στο απρόσωπο ρ. cernatur. 
Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quanto (µερικής άγνοιας). 
Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει 
υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενό της. Συγκεκριµένα µε υποτακτική 
ενεστώτα (antecellat) και επειδή εξαρτάται από αρκτικό χρόνο 
(cernatur) δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 
Ut communem utilitate…..anteponamus: δευτερεύουσα ουσιαστική 
συµπερασµατική πρόταση. Έχει θέση επεξήγησης στο illud και δηλώνει 
το αποτέλεσµα του ρήµατος consequitur. Εισάγεται µε τον σύνδεσµο ut 
(γιατί είναι καταφατική). Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί στη λατινική 
το αποτέλεσµα θεωρείται πάντοτε υποκειµενική κατάσταση. 
Συγκεκριµένα µε υποτακτική ενεστώτα (anteponamus) και επειδή 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (consequitur) δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν. Ισχύει η ιδιοµορφία στην ακολουθία των χρόνων. Υπάρχει 
συγχρονισµός µεταξύ κύριας και δευτερεύουσας πρότασης. Το 
συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του 
οµιλητή και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του.  
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β. Viribus: είναι αφαιρετική οργανική του µέσου στο confisus. 
Pugnandi: γενική γερουνδίου ως γενική αντικειµενική στο cupiditate. 
Fortior: είναι επιρρηµατικό κατηγορούµενο στο adulescens που 

εννοείται ως υποκείµενο στο transfixit και δηλώνει τρόπο. 
Hasta: είναι αφαιρετική του οργάνου στο transfixit. 
Regi: είναι ειδικό απαρέµφατο ως αντικείµενο στο ρήµα 

censent. 
Numine: είναι απρόθετη αφαιρετική του ποιητικού αιτίου (γιατί 

είναι άψυχο) στο regi. 
Ex quo: είναι εµπρόθετος προσδιορισµός της αιτίας στο 

consequitur (εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο). 
Utilitati: είναι δοτική προσωπική χαριστική στο consulit. 

 
γ. Is (ab adulescente) fortiore hoste, hasta transfixus est. 

Philosophi numen deorum regere mundum censent. 
 
Γ2 α. Scriptor narravit consulem,cum in castra revertisset,adulescentem,cuius 

opera hostes fugati essent, morte multavisse. 
Unusquisque nostrum eius mundi est pars. 
Quanto miles Latinus Romano virtute antecellit? 

 
β. Quasi (is) communis civitas et urbs hominum et deorum sit. 
 
γ. Quam hostis. 
 
δ. Parens: είναι επιθετική µετοχή και αναλύεται σε δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση: 
Qui legibus paret. 

 
ε. Cum in castra revertisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση που 

δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν και θα συµπτυχθεί σε χρονική 
µετοχή που θα δηλώνει το προτερόχρονο. 
Reversus in castra. 

 
στ. Μπορεί να δηλωθεί µε: 

Per quem. 
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:  
 
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum 
venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium 
domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis 
ianuae appropiquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) 
virtutem eius admiratum se venisse. 
 
Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire 
non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris 
scribit se cum legionibus celeriter adfore. 
 
Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset 
cervam inνentam esse, Sertorius eum iussit tacere; praeterea praecepit ut eam postero 
die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie 
eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi 
esse cervam, quae perisset, ad se reverti. 

Μονάδες 40 
 
 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω 

λέξεις:  
praedones: ονοµαστική ενικού  
praesidium: γενική ενικού  
armis: αιτιατική πληθυντικού 
incredibile: αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού 
locum: ονοµαστική πληθυντικού 

Μονάδες 3,5 
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β. Να αναγνωρίσετε το γραµµατικό είδος και να γράψετε τους 
ζητούµενους τύπους των αντωνυµιών:  

 

Αντωνυµία Γραµµατικό 
είδος Ζητούµενος τύπος Απάντηση 

eum  γενική ενικού ίδιου γένους  
se  δοτική πληθ. στο α΄ πρόσωπο  
aliquis  αιτιατική εν., ουδέτερο γένος  
ipse  αφαιρ. πληθ., θηλυκό γένος  
suum  αιτ. πληθ., αρσ. γένος, β΄ προσώπου 

για πολλούς κτήτορες 
 

Μονάδες 5 
 

γ. postero, clara, celeriter: να γραφούν οι άλλοι βαθµοί στον ίδιο τύπο. 
Μονάδες 3,5 

 

δ. postero: να κλιθεί ο συγκριτικός βαθµός στο ουδέτερο γένος, στον 
ενικό αριθµό. 

Μονάδες 2 
 

ε. complures: να κλιθεί ο ίδιος βαθµός του επιθέτου στο θηλυκό γένος, 
στον πληθυντικό αριθµό. 

Μονάδες 2 
 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το 
υποκείµενο): 
esset: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου 
venerunt: β΄ πληθυντικό προστακτικής µέλλοντα στην ίδια φωνή 
captum: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην παθητική 

φωνή 
abiectis: β΄ ενικό οριστικής µέλλοντα στην ενεργητική φωνή 
animadverterunt: αφαιρετική σουπίνου 
nuntiaverunt: απαρέµφατο µέλλοντα παθητικής φωνής 
adire: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα 
possit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική παρατατικού και 

υπερσυντέλικου 
adfore: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 
credita est: β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην παθητική 

περιφραστική συζυγία 
praecepit: αιτιατική γερουνδίου 
reverti: απαρέµφατο µέλλοντα 

Μονάδες 14 
3. α. cum se ipsum venisse eos existimasset: να χαρακτηριστεί πλήρως η 

δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, δικαιολόγηση 
εκφοράς, συντακτική θέση). 

Μονάδες 4 
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β. Sertorius eum iussit tacere: να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 
Μονάδες 2 

γ. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est: να βρείτε το 
υποκείµενο του απαρεµφάτου perisse και να δικαιολογήσετε την πτώση 
του. 

Μονάδες 2 
δ. nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse: να δηλωθεί ο 

σκοπός µε όλους τους δυνατούς τρόπους. 
Μονάδες 4 

 
4. α. Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit: να µετατρέψετε 

την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
Μονάδες 3 

β. admissis amicis: να αναλύσετε τη µετοχή στην αντίστοιχη 
δευτερεύουσα πρόταση χρησιµοποιώντας τον ιστορικό cum. 

Μονάδες 3 
γ. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum 

tragulae adliget et intra castra abiciat: να αναγνωρίσετε το είδος του 
εξαρτηµένου υποθετικού λόγου και να τον µετατρέψετε σε ανεξάρτητο 
(ευθύς λόγος). 

Μονάδες 4 
δ. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων: 
captum είναι στο 
quod είναι στο 
ob rem είναι στο 
Sertorio είναι στο 
inventam esse είναι στο 
cum amicis είναι στο 
sibi είναι στο 
reverti είναι στο 

Μονάδες 8�
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, κατά τύχη (τυχαία) ήρθαν σ’ αυτόν 
πολλοί αρχηγοί ληστών, για να τον χαιρετήσουν επίσηµα. Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή 
νόµισε ότι ήρθαν για να συλλάβουν αυτόν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι του 
φρουρά από δούλους του σπιτιού. Όταν παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν 
µακριά τα όπλα (τους), πλησίασαν την πόρτα και µε δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον 
Σκιπίωνα (απίστευτο στο άκουσµα!) πως είχαν έρθει για να θαυµάσουν την ανδρεία 
του. 
Φροντίζει και προνοεί, αν αρπάξουν την επιστολή, να µη µαθευτούν τα σχέδιά µας 
από τους εχθρούς. Για το λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραµµένη στα ελληνικά. 
Συµβουλεύει τον απεσταλµένο, αν δεν µπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή 
στον ιµάντα ενός ακοντίου και να το ρίξει µέσα στα στρατόπεδο. Στην επιστολή 
γράφει ότι θα έρθει γρήγορα µε τις λεγεώνες του. 
Αυτό το ελάφι κάποια µέρα έφυγε και πίστεψαν πως είχε χαθεί (πεθάνει). Όταν 
κάποιος ανήγγειλε στο Σερτώριο πως το ελάφι είχε βρεθεί, ο Σερτώριος τον διέταξε 
να σωπάσει. επιπλέον τον καθοδήγησε να το αφήσει ξαφνικά ελεύθερο την επόµενη 
µέρα σ’ αυτόν τον τόπο όπου θα βρισκόταν µαζί µε τους φίλους του. Την επόµενη 
µέρα ο Σερτώριος, αφού δέχτηκε τους φίλους του στην κρεβατοκάµαρά του, τους είπε 
ότι είχε δει στον ύπνο του πως το ελάφι, που είχε χαθεί, επέστρεψε σ’ αυτόν. 
 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. α. praedones → praedo 

praesidium → praesidii / praesidi 
armis → arma 
incredibile → incredibili / incredibilium 
locum → loca 

 
β. eum → οριστική:  eius 

se → προσωπική, γ΄ προσώπου:  nobis 
aliquis → αόριστη:  aliquid 
ipse → οριστική (δηλώνει ταυτότητα):  ipsis 
suum → κτητική, γ΄ προσ. για έναν κτήτορα: vestros 
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γ. postero → posteriore – postremo / postumo 

clara → clariore – clarissima  
celeriter → celerius – celerrime 

 
δ. posterius 

posterioris 
posteriori 
posterius 
posterius 
posteriore 

 
ε. complures 

complurium 
compluribus 
complures 
complures 
compluribus 

 
2. esset → fuerint 

venerunt → venitote 
captum → caperemur 
abiectis → abicies 
animadverterunt → animadversu 
nuntiaverunt → nuntiatum iri 
adire → adi – adite 
possit → poterat – potuerat 
adfore → adsunt 
credita est → credenda esses 
praecepit → praecipiendum 
reverti → reversuram esse 

 
3. α. cum se ipsum venisse eos existimasset: δευτερεύουσα επιρρηµατική 

αιτιολογική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός 
της αιτίας στο ρήµα conlocavit. Εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο 
cum και εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί η αιτιολογία είναι το 
αποτέλεσµα µιας εσωτερικής λογικής διεργασίας και συγκεκριµένα µε 
υποτακτική υπερσυντελίκου (existimasset) για το προτερόχρονο στο 
παρελθόν, σε εξάρτηση από ιστορικό χρόνο (conlocavit), σύµφωνα µε 
την ακολουθία των χρόνων. 

 
β. Sertorius eum iussit tacere → (ευθύς) Tace! (προστακτική) 

 
γ. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est: Το υποκείµενο του 

ειδικού απαρεµφάτου perisse εδώ παραλείπεται και εννοείται το cerva, 
σε πτώση ονοµαστική. Το υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου perisse 
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δε δηλώνεται εδώ σε αιτιατική (παρατηρείται παράβαση (άρση) του 
λατινισµού), γιατί το ειδικό απαρέµφατο perisse είναι χρόνου 
παρακειµένου και εξαρτάται από ρήµα δοξαστικό, παθητικής φωνής 
(credita est). 

 
δ. nuntiaverunt se venisse ut virtutem eius admirarentur (τελική πρόταση) 

nuntiaverunt se venisse qui virtutem eius admirarentur (αναφορική – 
τελική πρόταση) 
nuntiaverunt se venisse ad virtutem eius admirandam (υποχρεωτική 
γερουνδιακή έλξη) 
nuntiaverunt se venisse virtutis eius admirandae causa / gratia 
(υποχρεωτική γερ. έλξη) 

 
4. α. Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit → Preasidium 

domesticorum a Scipione in tecto conlocatum est (παθητική σύνταξη). 
 

β.  admissis amicis → cum Sertorius amicos admississet. 
 

γ. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae 
adliget et intra castra abiciat:  
Αναγνώριση: υπόθεση: si adire non possit (si + υποτ. ενεστ.) – 
απόδοση: ut ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat: (2 
βουλητικές προτάσεις που εκφέρονται µε υποτακτική ενεστώτα). 
Εξαρτηµένος σύνθετος υποθετικός λόγος 1ου είδους (ανοικτή υπόθεση 
για το µέλλον). Ευθύς λόγος: si adire non poteris (si + οριστική 
µέλλοντα) – adliga et abice (προστακτική). 

 
δ. captum: αιτιατική σουπίνου που δηλώνει σκοπό κίνησης στο  

απαρέµφατο venisse 
quod: αντικείµενο στο ρήµα animadverterunt 
ob rem: εµπρόθετος προσδιορισµός του εξωτερικού αναγκαστικού 

αιτίου στο ρήµα mittit. 
Sertorio: έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα nuntiavisset 
inventam esse: άµεσο αντικείµενο στο ρήµα nuntiavisset, ειδικό 

απαρέµφατο (ετεροπροσωπία) 
cum amicis: εµπρόθετος προσδιορισµός της συνοδείας στο ρήµα 

futurus esset 
sibi: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο ειδικό 

απαρέµφατο visum esse 
reverti: υποκείµενο στο απρόσωπο απαρέµφατο visum esse, ειδικό 

απαρέµφατο 
 
 
 
�
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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: 
In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse 
nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et 
facere, quae ad concordiam pertinerent; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare 
cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in 
bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores 
impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. 
Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit 
omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum 
aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, 
rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego 
libenter tibi mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua 
est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in 
matrimonium duxit. 

Μονάδες 40 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω 

ουσιαστικά και επίθετα: 
locum: την ίδια πτώση του άλλου αριθµού. 
deus: τη γενική του πληθυντικού αριθµού. 
casus: την αφαιρετική του ενικού αριθµού. 
civili: την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος. 
more: τη γενική του πληθυντικού αριθµού. 
nuptiale: τη γενική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος. 
proposito: την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού. 
sede: τη γενική του πληθυντικού αριθµού. 
res: την αιτιατική του ενικού αριθµού. 

Μονάδες 4.5 
β. Να συµπληρώσετε τον πίνακα µε τα κατάλληλους τύπους των 

αντωνυµιών: 
Αντωνυµία Γραµµατικό είδος Ζητούµενος τύπος Απάντηση 

aliqui  αιτιατική πληθ., ουδέτερο γένος  
tantus  γενική εν., ίδιο γένος  
nihil  αφαιρετική ενικού  
ipsa  δοτική εν., ουδέτερο γένος  
mea  τον ίδιο τύπο για πολλούς κτήτορες  

Μονάδες 5 
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γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω 
επίθετα και επιρρήµατα: 
miserius: την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο 

γένος και στον ίδιο βαθµό. 
ferociores: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθµό. 
impotentioresque: το επίρρηµα και στους τρεις βαθµούς. 
longa: τον ίδιο τύπο στους υπόλοιπους βαθµούς. 
multum: τη γενική του πληθυντικού αριθµού, στο 

συγκριτικό βαθµό, στο αρσενικό γένος. 
Μονάδες 4 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το 
υποκείµενο): 
deducta est: β΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια 

φωνή. 
subvenerit: γ΄ ενικό παρατατικού στην ίδια έγκλιση και στην ίδια φωνή. 
sentire: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα στην ίδια φωνή. 
facere: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές. 
pertinerent: γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή. 
invaserat: το απαρέµφατο µέλλοντα και παρακειµένου στην ίδια φωνή. 
cogantur: το απαρέµφατο παρακειµένου στην ενεργητική φωνή. 
persedebat: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου στην παθητική φωνή. 
congruens: την αφαιρετική ενικού στο αρσενικό γένος. 
standi: β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
cederet: την αφαιρετική στο σουπίνο. 
mortua est: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και το απαρέµφατο µέλλοντα. 
duxit: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθµού του γερουνδιακού, στο 

θηλυκό γένος. 
Μονάδες 8 

3. α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να 
συµπληρώσετε τα κενά ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε 
λέξης: 
ad concordiam: είναι …………………… στο …………………… 
nihli: είναι …………………… στο …………………… 
natura: είναι …………………… στο …………………… 
necessitate: είναι …………………… στο …………………… 
aliqua: είναι …………………… στο …………………… 
proposito: είναι …………………… στο …………………… 
mora: είναι …………………… στο …………………… 
standi: είναι …………………… στο …………………… 
sibi: είναι…………………… από το ………………… 
loco: είναι …………………… στο …………………… 
paulo: είναι …………………… στο …………………… 

Μονάδες 5.5 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
0

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

3 

3 

β. Να µετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε µετοχικές: 
“quae ad concordiam pertinerent” 
“etsi ego clamabam...” 

Μονάδες 7 
γ. “Nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit”: Να µετατρέψετε τον 

πλάγιο εξαρτηµένο υποθετικό λόγο σε ευθύ και να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές ώστε να εκφράζεται η δυνατή υπόθεση στο παρόν/ 
µέλλον. 

Μονάδες 7 
δ. “ut sibi paulisper loco cederet”: Να µεταφέρετε την πρόταση στον 

ευθύ λόγο. 
Μονάδες 3 

ε. “Ego libenter tibi mea sede cedo”: Να µεταφέρετε την πρόταση στον 
πλάγιο λόγο µε εξάρτηση από το Caecilia puellae dixit. 

Μονάδες 3.5 
4. α. congruens: Nα αναλύσετε τη µετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση. 
Μονάδες 3.5 

β. ferociores impotentioresque: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους 
τύπους και να αιτιολογήσετε το συντακτικό φαινόµενο που 
παρατηρείται. 

Μονάδες 4 
γ. bello civili: Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο του τύπου και να τον 

γράψετε µε ισοδύναµη µορφή. 
Μονάδες 3 

δ. “ut veni ad urbem”: Να αντικαταστήσετε το σύνδεσµο ut µε τον 
ιστορικό/ διηγηµατικό cum και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στη 
δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 2 
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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Σε τέτοιο σηµείο έχει οδηγηθεί η κατάσταση, ώστε, αν δε βοηθήσει κάποιος θεός ή 
κάποιο τυχαίο γεγονός, να µην µπορούµε να είµαστε σώοι. Εγώ βέβαια, µόλις ήρθα 
στην πόλη δε σταµάτησα και να πιστεύω και να λέω και να κάνω όλα, όσα 
συντελούσαν στην οµόνοια όµως τόσο µεγάλη µανία είχε πιάσει όλους ώστε να 
επιθυµούν να πολεµούν µολονότι εγώ φώναζα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από 
τον εµφύλιο πόλεµο. Στους εµφύλιους πολέµους όλα είναι άθλια, αλλά τίποτα (δεν 
είναι) πιο άθλιο από την ίδια τη νίκη· αυτή κάνει τους νικητές αγριότερους και πιο 
αχαλίνωτους, ώστε, ακόµα και αν δεν είναι τέτοιοι από τη φύση, να εξαναγκάζονται 
να είναι από ανάγκη.  
Η Καικίλια, η σύζυγος του Μέτελλου, ενώ επιδίωκε την εµφάνιση γαµήλιου οιωνού 
για την κόρη της αδελφής (της), σύµφωνα µε αρχαίο έθιµο, η ίδια δηµιούργησε οιωνό. 
Καθόταν δηλαδή τη νύχτα σε κάποιο ιερό µε την κόρη της αδελφής και περίµενε 
µέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό (τους). Στο τέλος 
η κοπέλα κουρασµένη από την πολλή ορθοστασία ζήτησε από τη θεία να της 
παραχωρήσει τη θέση της για λίγο. Τότε η Καικίλια είπε στην κοπέλα: <<Εγώ 
ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση µου>> .Η ίδια η πραγµατικότητα λίγο αργότερα 
επιβεβαίωσε αυτόν το λόγο. Πέθανε δηλαδή η Καικίλια, την οποία ο Μέτελλος 
αγάπησε πολύ όσο έζησε· αργότερα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα. 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. locum → loca 

deus → deorum (deum) 
casus → casu 
civili → civilia 
more → morum 
nuptiale → nuptialium 
proposito → proposita 
sede → sedum 
res → rem 

 
β. aliqui → αόριστη επιθετική:  aliqua 

tantus → δεικτική:   tanti 
nihil → αόριστη ουσιαστική: nulla re 
ipsa → οριστική:   ipsi 
mea → κτητική:   nostra 
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γ. miseries → miseriora 
ferociores → ferocissimos 
impotentioresque → impotenter, impotentius, impotentissime 
longa → longiore, longissima 
multum → plurium 

 
2. deducta est → deductae essetis 

subvenerit → subveniret 
sentire → sensurum esse 
facere → fac, fi 
pertinerent → pertineat 
invaserat → invasurum esse, invasisse 
cogantur → coegisse 
persedebat → persessae sitis 
congruens → congruenti 
standi → stetis 
cederet → cessu 
mortua est → moreris/re, morituram esse 
duxit → ducendis 
 

3 α. ad concordiam: εµπρόθετος προσδιορισµός του σκοπού στο pertinerent 
nihil: υποκείµενο στο απαρέµφατο esse 
natura: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο non sint (tales 

non sint) 
necessitate: αφαιρετική οργανική της αιτίας στο tales esse 

(εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο) 
aliqua: επιθετικός προσδιορισµός στο vox 
proposito: αντικείµενο στο congruens 
mora: αφαιρετική οργανική της αιτίας στο fessa (εξωτερικό 

αναγκαστικό αίτιο)  
standi: γενική του γερουνδίου ως συµπλήρωµα στο mora ή 

γενική αντικειµενική στο mora 
sibi: δοτική προσωπική χαριστική από το cederet 
loco: αφαιρετική της αποµάκρυνσης (ως αντικείµενο) στο 

cederet 
paulo: αφαιρετική του µέτρου (ή της διαφοράς) στο post 

 
β. quae ad concordiam pertinerent: omnia ad concordiam pertinentia 

Etsi ego clamabam: me clamante 
 

γ. nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit 
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ: nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit (οριστική 
συντελεσµένου µέλλοντα), salvi esse nequimus 
∆ΥΝΑΤΟ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ –ΜΕΛΛΟΝ: nisi subveniat – nequeamus 

 
δ. ut sibi paulisper loco cederet: <<Matertera, mihi paulisper loco cede >> 
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ε. Caecilia puellae dixit se libenter illi sua sede cedere. 

 
4. α. dum aliqua vox, quae congruebat proposito, audiretur. 
 

β. ferociores—impotentiores: συνδέονται παρατακτικά µε το σύνδεσµο 
que, συνεπώς έχουν κοινή συντακτική θέση, δηλαδή κατηγορούµενα 
του αντικειµένου victores. 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Παρ' ότι υπάρχει συγκριτικός βαθµός δεν υπάρχει 
δεύτερος όρος σύγκρισης (απόλυτη σύγκριση) και µεταφράζεται ο 
συγκριτικός: κάπως... (παραποµπή στο σχολικό βιβλίο σελ.49)  

 
γ. bello: β’ όρος σύγκρισης 

(civili:επιθετικός προσδιορισµός στο bello) 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ ΜΟΡΦΗ: quam bellum civile 
 

δ. cum venisset ad urbem 
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα : 
 
 Cum P.Conelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti 
Ennium ancilla dixisset eum domi non esse Nasica sensit illam domini iussu id dixisse 
et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum 
Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non 
esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: 
“Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?”. Visne scire quid Nasica 
responderit? “Homo es impudens.Ego cum te quaererem ancillae tuae credidi te domi 
non esse; tu mihi ipsi non credis?” 
 
 Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant,aut ea, 
quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt 
coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt.  

Μονάδες 40 
 
 
B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 
 

Cornelius: κλητική ενικού. 
Ostio: αιτιατική πληθυντικού. 
vocem: αφαιρετική πληθυντικού. 
Impudens: ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους. 
Ordine: ονοµαστική ενικού. 
Spem: δοτικη ενικού. 
Sententiis: γενική πληθυντικού. 

Μονάδες 3,5 
 
 β. Ego cum te quaererem ancillae tuae credidi. Tu mihi ipsi non credis?: 

Nα µεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθµό. 
Μονάδες 2,5 
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 γ. Να γράψετε τους βαθµούς που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
τύπους: 
 
Paucis: την αφαιρετική ενικού και ονοµαστική πληθυντικού του 

ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθµό. 
Aperte: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς. 
Impudens: το επίρρηµα του επιθέτου στο θετικό βαθµό. 
mollibus: την γενική πληθυντικού του ίδιου γένους στους τρεις 

βαθµούς. 
Μονάδες 4 

 
 δ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω 

αντωνυµίες:  
 

Illam: αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους. 
Quid: αφαιρετική πληθυντικού αρσενικού γένους. 
Tuam: αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους α΄ προσώπου για 

πολλούς κτήτορες. 
Ipsi: γενική ενικού θηλυκού γένους. 
Quae: ίδια πτώση στον αντίθετο αριθµό. 
Hoc: ονοµαστική πληθυντικού στα τρία γένη. 

Μονάδες  4  
 
2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 

ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το 
υποκείµενο): 
Sensit: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής. 
Dixisse: o αντίστοιχος τύπος στην άλλη φωνή. 
Accipe: β΄ ενικό οριστικής µέλλοντα παθητικής φωνής. 
Quaereret: α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντέλικου ενεργητικής 

φωνής. 
Indignatus: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους της µετοχής 

ενεστώτα. 
Mentiebatur: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα. 
Cognosco: γ΄ ενικό υποτακτικής παρακειµένου ενεργητικής φωνής. 
Vis: α΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού. 
Responderit: αφαιρετική του σουπίνου. 
Dissimulent: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής. 
Aluerunt: γ΄ πληθυντικό προστακτικής µέλλοντα παθητικής φωνής. 
Nascentem: απαρέµφατο µέλλοντα. 
Credendo: α΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού παθητικής φωνής. 

Μονάδες 13 
 
 β. fecerit: Να κλιθεί το γερούνδιο και η προστακτική ενεστώτα παθητικής 

φωνής. 
Μονάδες 3 
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3 

3 

 
3. α. “quod Nasica tam aperte mentiebatur”, “quid Nasica responderit”: Nα 

χαρακτηριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, συντακτικός ρόλος). 

Μονάδες 4 
 
 β. “Nonnulli sunt in hoc ordine…..dissimulent”: Να γράψετε τις 

δευτερεύουσες προτάσεις που υπάρχουν στο χωρίο και να δηλώσετε το 
είδος τους. 

Μονάδες 2 
 
 γ. “nascentem”: Να αναλύσετε τη µετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση  
Μονάδες 2 

 
 δ. “quod Nasica tam aperte mentiebatur”, “quae imminent”: Nα 

µετατρέψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες µετοχές 
Μονάδες 3 

 
4. α. “Exclamavit Nasica se domi non esse”: Να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο 

σε ευθύ. 
Μονάδες 2 

 
 β. “Tu mihi ipsi non credis?”: Nα µεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο µε 

εξάρτηση  Νasica interrogabat Ennium… 
Μονάδες 4 

 
 γ. “Αccipe nunc quid postea Nasica fecerit”: Nα µετατρέψετε τον ευθύ λόγο 

σε πλάγιο µε  εξάρτηση Αdhortabatur illum… 
Μονάδες 4 

 
 δ. “Ei spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt”: Nα µετατρέψετε την 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
Μονάδες 3 

 
 ε. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων: 

 
Iussu είναι……………………………….στο…………….. 
Se είναι……………………………….στο…………….. 
Tuam είναι……………………………….στο…………….. 
Ancillae είναι……………………………….στο…………….. 
Catilinae είναι……………………………….στο…………….. 
Non credendo είναι……………………………….στο…………….. 

Μονάδες 6 
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
 Όταν ο Π. Κορνηλιος Νασικάς πήγε (είχε πάει) στον Έννιο τον ποιητή και η 
υπηρέτρια είπε σ΄ αυτόν ,που ζητούσε τον Έννιο από την πόρτα, ότι αυτός δεν ήταν 
στο σπίτι, ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη είπε αυτό µε διαταγή του αφεντικού (της) 
και ότι εκείνος ήταν µέσα. Μάθε τώρα τι έκανε αργότερα ο Νασικάς. Λίγες µέρες 
αργότερα, όταν ο Έννιος πήγε(είχε πάει) στο Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα, 
ο Νασικάς αναφώνησε ότι δεν ήταν στο σπίτι, αν και ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος 
αγανακτισµένος, επειδή ο Νασικάς έλεγε ψέµατα τόσο φανερα είπε: «Τι; Εγώ δε 
γνωρίζω τη φωνή σου;» Θες να µάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι άνθρωπος 
αναιδής. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου ότι δεν ήσουν στο σπίτι. 
Εσύ δεν πιστεύεις εµένα τον ίδιο;».  
 
 Υπάρχουν µερικοί σε αυτή τη Σύγκλητο που είτε δε βλέπουν, αυτά τα οποία 
πλησιάζουν απειλητικά, είτε προσποιούνται ότι δε βλέπουν αυτά που βλέπουν. Αυτοί 
εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα µε τις επιεικείς αποφάσεις τους και ενίσχυσαν τη 
συνοµωσία που γεννιόταν µε το να µην πιστεύουν (ότι αυτή γεννιέται)." 
 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. α. Corneli, ostia, vocibus,impudentia,ordo,spei, sententiarum. 
 

β. Nos cum vos quaereremus ancillis vestris credidimus. Vos nobis ipsis non 
creditis? 

 
γ. pauciore, pauciora / apertius, apertissime / impudenter / mollium, 

molliorum, mollissimarum. 
 

δ. illud / quibus / nostros / ipsius / quod / hi, hae, haec. 
 
2. α. sentiant / dictam esse / accipieris(-re) / quaesivissemus / indignantia / 

mentiris (-re) / cognoverit / vellem / responsu / dissimulate / aluntor / 
nascituram esse / credebamur. 

 
β. faciendi,faciendo, faciendum, faciendo / fi, fite  
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

2 

2 

3. α. ∆ευτερεύουσα ουσιαστική αιτιολογική πρόταση που λειτουργεί ως 
αντικείµενο στη µετοχή indignatus. Εισάγεται µε τον αιτιολογικό 
σύνδεσµο quod και εκφέρεται µε οριστική, γιατί η αιτιολογία είναι 
αντικειµενικά αποδεκτή. 

 
∆ευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηµατική πρόταση που λειτουργεί ως 
αντικείµενο στο απαρέµφατο scire. Εισάγεται µε την ερωτηµατική 
αντωνυµία quid και είναι µερικής άγνοιας. Εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί 
η εξάρτηση δίνει υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενο της πρότασης. 
Συγκεκριµένα εκφέρεται µε υποτακτική παρακειµένου, γιατί εξαρτάται από 
ρήµα αρκτικού χρόνου(άµεσα από το scire και έµµεσα από το vis) και 
σύµφωνα µε τους κανόνες της ακολουθίας των χρόνων εκφράζει το 
προτερόχρονο στο παρόν. 

 
β. qui aut ea non videant: δευτερεύουσα αναφορική επιρρηµατική 

συµπερασµατική πρόταση. 
Quae imminent: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο ea. 
Aut ea dissimulent: δευτερεύουσα αναφορική επιρρηµατική 

συµπερασµατική πρόταση (συνδέεται µε την 
προηγούµενη διαζευκτικά (aut-aut). 

Quae vident: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο ea. 
 

γ. quae nascebatur 
 

δ. Nasica tam aperte mentiente: (αφαιρετική απόλυτη αιτιολογική µετοχή) 
Imminentia: (επιθετική µετοχή) 

 
4. α. Ego domi non sum 
 

β. Nasica interrogabat Ennium num ille sibi ipsi non crederet ( ή non 
crederetne ille sibi ipsi). 

 
γ. Adhortabatur illum accipere tunc (ή ut acciperet tunc) quid postea Nasica 

fecisset. 
 

δ. Spes Catilinae mollibus sententiis alita est (ή alta est) ab eis. 
 
ε. iussu: αφαιρετική του εσωτερικού αιτίου στο dixisse. 

Se: υποκείµενο στο non esse (ταυτοπροσωπία-λατινισµός). 
Tuam: επιθετικός προσδιορισµός στο vocem. 
Ancillae: έµµεσο αντικείµενο στο credidi. 
Catilinae: γενική υποκειµενική στο spem. 
Non credendo: απρόθετη αφαιρετική του γερουνδίου που δηλώνει τρόπο στο 

confirmaverunt. 
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα αποσπάσµατα :
« Manius Curius Dentātus maxima frugalitāte utebātur, quo facilius divitias
contemnere posset. Die quodam Samnitium legāti ad eum venērunt. Ille se in
scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum
praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnītes paupertātem eius mirāti
sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut
eo uterētur, vultum risu solvit et protinus dixit: »
« quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti,
si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc
intellego, si iste in Manliāna castra pervenerit, quo intendit, neminem tam
stultum fore, qui non videat coniuratiōnem esse factam, neminem tam
improbum, qui non fateātur. »

(µονάδες 40)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα ουσιαστικά:

divitias: δοτική πληθυντικού αριθµού
scamno: κλητική πληθυντικού αριθµού
pondus : ίδια πτώση στον άλλο αριθµό
Manius: κλητική ενικού αριθµού
vultum: δοτική ενικού αριθµού
castra: αφαιρετική πληθυντικού
focum: δοτική  ενικού αριθµού
auctoritatem: ονοµαστική ενικού αριθµού

(µονάδες 4)

1.β. Να γράψετε τους βαθµούς που ζητούνται για καθένα από τους τύπους:
facilius: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς
magnum: την αφαιρετική ενικού του ίδιου γένους στους τρεις

βαθµούς
stultum: το επίρρηµα του επιθέτου στους τρεις βαθµούς
multi: το συγκριτικό του επιθέτου στο ίδιο γένος και στον ίδιο

αριθµό σ’ όλες τις πτώσεις
crudeliter: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς

(µονάδες 5)
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

2

2

1.γ. Να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυµιών και να γράψετε τους τύπους
που ζητούνται:

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
quodam αιτιατική πληθυντικού
eo ονοµαστική ενικού
ille αφαιρετική

πληθυντικού
hunc αιτιατική πληθυντικού
iste γενική ενικού
neminem δοτική ενικού

(µονάδες 3)

1.δ. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται από τις συνεκφορές:

ligneo catillo ίδια πτώση στον
πληθυντικό

quodam die ονοµαστική ενικού
pondus missum γενική πληθυντικού
Manliana castra δοτική πληθυντικού

(µονάδες 4)
2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους

ρηµατικούς τύπους:
utebatur: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής µέλλοντα
attulissent: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της 

παθητικής φωνής
spectandum: β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα

της ίδιας  φωνής
missum: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
factum esse: προστακτική ενεστώτα και µέλλοντα ενεργητικής

φωνής
dicerent: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα

ενεργητικής φωνής
pervenerit: γενική γερουνδίου
fore: προστακτική µέλλοντα
animadvertissem: µετοχή ενεστώτα στην αιτιατική ενικού αριθµού του

ουδετέρου γένους
(µονάδες 9)
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

3

2.β. assidentem: απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή
mirati sunt: απαρέµφατο µέλλοντα και παρακείµενου  (να

λάβετε υπόψη του υποκείµενο του ρήµατος)
secuti: να κλίνετε το σουπίνο
fateatur: να κλίνετε το γερούνδιο
cenantem: απαρέµφατο ενεστώτα και µέλλοντα παθητικής

φωνής
(µονάδες 5)

3.α <<quo facilius divitias contemnere posset>>, <<qui non
fateatur>>:να δικαιολογήσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις  (εισαγωγή,
εκφορά, συντακτικός ρόλος) σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων.

(µονάδες 4)

3.β. <<Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, neminem
tam stultum fore…neminem tam improbum>>:να µετατρέψετε τον
εξαρτηµένο υποθετικό λόγο σε ανεξάρτητο (ευθύς λόγος), να
αναγνωρίσετε το είδος του και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε
να δηλώνει το πιθανό ή δυνατό.

 (µονάδες 3)

3.γ. Να συµπληρώσετε τον πίνακα:
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

1 assidentem
2 contemnere
3 missum
4 factum esse
5 secuti
6 fore
7 esse factam

(µονάδες 7)
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

4

4

3.δ. Να συµπληρώσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων:
eo: είναι…………………………… στο…………….
frugalitate: είναι…………………………… στο…………….
facilius: είναι…………………………… στο…………….
spectandum: είναι…………………………… στο…………….
risu: είναι…………………………… στο…………….
in hunc: είναι…………………………… στο…………….
regie: είναι…………………………… στο…………….
imperiti: είναι…………………………… στο…………….
neminem: είναι…………………………… στο…………….
stultum: είναι…………………………… στο…………….

(µονάδες 5)

4.α. <<ut eo uteretur>>:να εκφράσετε το σκοπό µε όλους τους υπόλοιπους
δυνατούς τρόπους.

(µονάδες 4)

4.β. <<Dixit>>:να εκφράσετε την απαγόρευση  για το β΄ πληθυντικό
πρόσωπο µε όλους τους δυνατούς τρόπους.

(µονάδες 2)

4.γ. <<Cum ad eum magnum pondus auri publice missum
attulissent>>:να µετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη
επιρρηµατική µετοχή.

(µονάδες 2)

4. δ. Secuti, missum:να αναλύσετε τις µετοχές  σε αντίστοιχες
δευτερεύουσες προτάσεις.

(µονάδες 3)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A. Μετάφραση
Ο Μάνιος Κούριος ∆εντάτος ήταν πάρα πολύ ολιγαρκής για να µπορεί να
περιφρονεί ευκολότερα τα πλούτη. Μια µέρα ήρθαν σε αυτόν απεσταλµένοι
των Σαµνιτών. Αυτός παρουσιάστηκε στα µάτια τους καθισµένος δίπλα στη
φωτιά σε ένα σκαµνί και τρώγοντας από ένα ξύλινο πιάτο. Περιφρόνησε τα
πλούτη των Σαµνιτών και οι Σαµνίτες θαύµασαν τη φτώχεια του. Ενώ δηλαδή
του έφεραν από µέρους της πολιτείας τους πολύ χρυσάφι, για να το κάνει ό,τι
θέλει, γέλασε µαλακώνοντας το αυστηρό πρόσωπό του κι απάντησε αµέσως:
ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών πολλοί (άλλοι), όχι µόνο αχρείοι
αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιµωρήσει, θα έλεγαν πως ενέργησα σκληρά και
τυραννικά. Τώρα όµως καταλαβαίνω πως αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο
του Μάνλιου, όπου κατευθύνεται, δε θα υπάρξει κανείς τόσο ανόητος, που να
µη βλέπει πως έγινε συνωµοσία, και κανείς τόσο αχρείος, που να µην το
οµολογήσει.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α. divitiis, scamna, pondera, Mani, vultui, castris, foco, auctoritas
1.β  facile, facillime/ magno, maiore, maximo/ stulte, stultius, stultissime/

plures,-irum,-ibus,-es,-es,-ibus/ crudelius, crudelissime
1.γ. αόριστη, επιθετική:quosdam, οριστική:id, δεικτική:illis, δεικτική:hos,

δεικτική:istius, αόριστη:nemini
1.δ. ligneis catillis, quidam dies, ponderum missorum, Manlianis castris
2.α. usuri-rae-ra sint, afferretur, spectamini, mittimini, fac- facite, facito-

facito- facitote-faciunto, dic, perveniendi, esto-esto-estote-sunto,
animadvertens

2.β. assessurum-ram-rum esse, assessuros-ras-ra esse/ miraturos esse,
miratos esse/ secutum-u/ fatendi-ndo-ndum-ndo/ cenari,    cenatum iri
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

2

2

3.α. ∆ευτερεύουσα  επιρρηµατική  τελική, εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο
quo γιατί ακολουθεί συγκριτικός βαθµός του επιρρήµατος facile.
Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί ο σκοπός είναι υποκειµενικός στα
λατινικά και χρόνου παρατατικού(posset) γιατί προηγείται ρήµα
ιστορικού χρόνου (utebatur) στην κύρια πρόταση και εκφράζει το
σύγχρονο στο παρελθόν. Παρατηρείται ιδιοµορφία στην ακολουθία των
χρόνων. Ο σκοπός είναι ιδωµένος τη στιγµή που εµφανίζεται στο
µυαλό του οµιλητή (συγχρονισµός κύριας και δευτερεύουσας πρότασης
στο παρελθόν) κι όχι τη στιγµή της πραγµατοποίησής του. Χρησιµεύει
ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στο ρήµα της κύριας.
∆ευτερεύουσα  αναφορική επιρρηµατική συµπερασµατική, εισάγεται µε
την αναφορική αντωνυµία qui non (=ut non) , αποφατική, εκφέρεται µε
υποτακτική (δυνητική)γιατί το συµπέρασµα είναι υποκειµενική
κατάσταση στα λατινικά και χρόνου ενεστώτα(fateatur) γιατί προηγείται
ρήµα αρκτικού  χρόνου (intellego) και εκφράζει το σύγχρονο στο
παρόν. Παρατηρείται ιδιοµορφία στην ακολουθία των χρόνων. Το
συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του
οµιλητή (συγχρονισµός κύριας και δευτερεύουσας πρότασης και
µάλιστα στο παρόν) και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής
του. Χρησιµεύει ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του συµπεράσµατος
στο ρήµα της κύριας µε όρο αναφοράς το neminem  και ενδεικτική λέξη
για την αναγνώρισή της το tam στην κύρια πρόταση.

3.β. ανεξάρτητη µορφή, σύνθετος υποθετικός λόγος (δύο αποδόσεις):
(υπόθεση) si iste…pervenerit (οριστική µέλλοντα συντελεσµένου),
(απόδοση) nemo tam stultus erit…nemo tam improbus (erit) (οριστική
µέλλοντα)/Α΄είδος, ανοιχτή υπόθεση στο µέλλον. Πιθανό ή δυνατό:
(υπόθεση) si iste….perveniat, (απόδοση) nemo tam stultus sit…nemo
tam improbus (sit)

3.γ.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

1 assidentem κατηγορηµατική µτχ., συνηµµένη
στο se (αντικείµενο ρήµατος)

se
2 contemnere τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο

στο posset
Manius Curius
Dentatus
(ταυτοπροσωπία)

3 missum επιθετική- αναφορική µτχ,
συνηµµένη στο pondus
(αντικείµενο ρήµατος)

pondus

4 factum esse ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο
στο dicerent

id
(ετεροπροσωπία)

5 secuti επιρρηµατική αιτιολογική
µτχ.(προτερόχρονο), συνηµµένη
στο multi (υποκείµενο ρήµατος)

multi

6 fore ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο
στο intellego

neminem
(ετεροπροσωπία)

7 esse factam ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο
στο non videat

coniurationem
(ετεροπροσωπία)
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

3

3.δ.
eo: είναι     αντικείµενο                 στο uteretur
frugalitate: είναι     αντικείµενο                 στο utebatur
facilius: είναι     επιρρηµατικός προσδιορισµός  του τρόπου

στο posset
spectandum: είναι     αιτιατική γερουνδιακού που δηλώνει το σκοπό, χρησιµεύει ως

κατηγορηµατικός   προσδιορισµός στο se 
στο praebuit (ρήµα σκόπιµης ενέργειας)

risu: είναι    αφαιρετική οργανική του τρόπου στο    solvit
in hunc: είναι     εµπρόθετος προσδιορισµός εχθρικής διάθεσης

στο      animadvertissem
regie: είναι    επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου

στο    factum esse
imperiti: είναι    επιµεριστική παράθεση            στο     multi
neminem: είναι υποκείµενο      στο    fore
stultum: είναι κατηγορούµενο                   στο    neminem

4.α. qui eo uteretur, usum eo, ad (in) eo utendum , utendi eo
causa(gratia):δεν προβαίνουµε σε υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη γιατί
το αντικείµενο του γερουνδίου είναι ουδέτερο γένος αντωνυµίας και έτσι
προκύπτει υποχρεωτική ενεργητική σύνταξη.

4.β. nolite dicere, ne dixeritis

4.γ. ad eum magno pondere auri publice  misso (a Samnitibus) allato
(αφαιρετική απόλυτη χρονική µετοχή)

4.δ. secuti – quia (quoniam, quod) secuti erant (αντικειµενική
αιτιολογία)/cum secuti essent (το αίτιο ως αποτέλεσµα εσωτερικής
λογικής διεργασίας)
missum- quod missum erat (προηγείται ρήµα ιστορικού χρόνου)
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:
         Caesaris  multum   interfuit   corvum   eměre;  itaque  viginti
milibus  sestertium  eum  ēmit.  Id  exemplum  sutōrem  quendam
incitavit,   ut   corvum    docēret    parem    salutatiōnem.   Diu    operam
frustra    impendēbat;   quotiescumque   avis   non    respondēbat,   sutor
dicere  solēbat  «Oleum  et  operam perdidi». Tandem  corvus
salutatiōnem    didicit   et   sutor,   cupidus    pecuniae,   eum    Caesari
attulit.  Audītā  salutatiōne  Caesar  dixit:  «Domi  satis  salutatiōnum
talium  audio».
……………………………………………………………………………..

Ut  enim  leges  omnium  salūtem  singulōrum   salūti  antepōnunt,
sic  vir  bonus  et  sapiens  et  legibus  parens  consulit   utilitāti  omnium
plus  quam  unīus  alicuius  aut  suae.  Nec  magis  vituperandus  est
proditor  patriae  quam  proditor  commūnis  utilitātis,  aut  commūnis
salūtis  desertor  propter  suam  utilitātem  et  salūtem.  Ex  quo  fit,  ut
laudandus   is  sit,  qui  pro  re  publicā  cadat,  quod  decet  cariōrem
nobis  esse  patriam  quam  nosmet  ipsos.

Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσεις

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα
παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα:
milibus :  γενική πληθυντικού αριθµού
sestertium :  αιτιατική στον ίδιο αριθµό
parem :  ονοµαστική και αφαιρετική ενικού αριθµού
avis :  αφαιρετική ενικού αριθµού
utilitati :  γενική πληθυντικού αριθµού
communis :  κλητική πληθυντικού αριθµού
                                  στο ουδέτερο γένος

Μονάδες 9
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

2

2

1. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις
παρακάτω αντωνυµίες:
quendam :  ονοµαστική ενικού στο ουδέτερο γένος
talium :  αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος
unius alicuius :  γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος
suae :  τον ίδιο τύπο του β΄ προσώπου

   στον άλλο αριθµό
nosmet :  τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθµό

Μονάδες 6

2.α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους
παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να
ληφθεί υπόψη το υποκείµενο).
doceret :  τον ίδιο τύπο στην ενεργητική περιφραστική 

   συζυγία
impendebat :  δοτική γερουνδίου
solebat :  β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου
didicit :  γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού
attulit :  β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της

   παθητικής φωνής
anteponunt :  τον ίδιο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία
consulit :  µετοχή µέλλοντα στην ονοµαστική πληθυντικού
fit :  προστακτική ενεστώτα και στις δύο φωνές
laudandus sit :  β΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρακειµένου 

   στην ίδια φωνή
cadat :  απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή   

Μονάδες 11

2. β.  Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων βαθµών.
Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
diu
satis

plus
magis

 Μονάδες 2
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

3

2. γ.   cupidus :  Να κλίνετε το συγκριτικό του ουδετέρου στον ενικό
   αριθµό

          bonus :  Να κλίνετε το συγκριτικό του θηλυκού στον
   πληθυντικό αριθµό

Μονάδες 2

 3. α.   ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt
ut laudandus is sit
qui pro re publica cadat

Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων και να
αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους.

Μονάδες 6

3. β. vituperandus est proditor:
Να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας µε
τον αντίστοιχο τύπο του  debeo + απαρέµφατο (µετατροπή παθητικής
σύνταξης σε ενεργητική), (να εννοήσετε ως δοτική ποιητικού αιτίου το
nobis).

 Μονάδες 3

3. γ.  audita salutatione (µε τον ιστορικό cum), parens :
Να µετατρέψετε τις µετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.

Μονάδες 4

3. δ.  Caesaris multum interfuit corvum emĕre :
Να αντικαταστήσετε το τελικό απαρέµφατο από δευτερεύουσα
ουσιαστική πρόταση.

Μονάδες 2

4. α. ut corvum doceret parem salutationem :
Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ
Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum
Caesari attulit.
Με ρήµα εξάρτησης:  Scriptor  narrat… να µεταφέρετε τον ευθύ λόγο
σε πλάγιο

Μονάδες 6
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

4

4

4. β. quotiescumque avis non respondebat:
Να µετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε µετοχική (σύµπτυξη λόγου)

Μονάδες 2

4. γ. quam nosmet:
Να εκφράσετε τον β΄ όρο σύγκρισης µε τον άλλο τρόπο

Μονάδες 2

4. δ. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας την παρακάτω άσκηση και να
συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε
λέξης:
milibus                     : είναι…………………... στο……………………
cupidus                    : είναι…………………... στο……………………
pecuniae                  : είναι…………………... στο……………………
salutationum           : είναι…………………... στο……………………
singulorum              : είναι…………………... στο……………………
legibus                      : είναι…………………... στο……………………
utilitati                     : είναι…………………... στο……………………
nobis                         : είναι…………………... στο……………………

Μονάδες 5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
7

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση τη̋ φροντιστηριακή̋ µονάδα̋

1

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Μετάφραση
Ο Καίσαρα̋ ενδιαφέρθηκε πολύ ν’ αγοράσει το κοράκι· Το αγόρασε λοιπόν για
είκοσι χιλιάδε̋ σηστερτίου̋. Αυτό το παράδειγµα παρακίνησε κάποιον
παπουτσή να µάθει σε ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισµό. Για πολύ καιρό µάταια
κόπιαζε· κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσή̋ συνήθιζε να
λέει: « Κρίµα στον κόπο µου» (ή «έχασα το λάδι και τον κόπο µου»). Επιτέλου̋
το κοράκι έµαθε το χαιρετισµό και ο παπουτσή̋ επιθυµώντα̋ τα χρήµατα, το
έφερε στον Καίσαρα. Ο Καίσαρα̋, αφού άκουσε το χαιρετισµό είπε: «Στο σπίτι
ακούω αρκετού̋ τέτοιου̋ χαιρετισµού̋».
…………………………………………………………………………………………………………………………
Γιατί όπω̋ οι νόµοι βάζουν την ευηµερία όλων (ή τη γενική ευηµερία) πάνω
από την ευηµερία του κάθε ατόµου χωριστά, (ή πάνω από την ατοµική) έτσι ο
καλό̋ και ο σοφό̋ άνθρωπο̋ και αυτό̋ που υπακούει στου̋ νόµου̋ φροντίζει
περισσότερο για την ευηµερία όλων (ή του συνόλου) παρά (για την ευηµερία)
ενό̋ οποιουδήποτε (ατόµου) ή τη δική του. Και δεν πρέπει να επικρίνεται
περισσότερο ο προδότη̋ τη̋ πατρίδα̋ παρά ο προδότη̋ του κοινού
συµφέροντο̋, ή όποιο̋ λιποτακτεί από τη γενική ευηµερία για χάρη τη̋
ατοµική̋ του ωφέλεια̋ και ευηµερία̋. Απ’ αυτό το δεδοµένο συµβαίνει ώστε να
είναι αξιέπαινο̋ (να πρέπει να επαινείται) αυτό̋ που πέφτει για την πατρίδα
(ή την πολιτεία) επειδή αρµόζει να είναι πιο αγαπητή σε εµά̋ η πατρίδα παρά
εµεί̋ οι ίδιοι.

Μονάδε̋ 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. Να γράψετε του̋ τύπου̋ που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω
ουσιαστικά και επίθετα:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- milium
- sestertios
- par/pari
- ave (-i)
- utilitatum (-ium)
- communia Μονάδε̋ 9
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση τη̋ φροντιστηριακή̋ µονάδα̋

2

2

1.β. Να γράψετε του̋ τύπου̋ που ζητούνται για καθεµιά από τι̋ παρακάτω
αντωνυµίε̋:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- quoddam
- tales
- unorum aliquorum
- tuis
- meme                                                                                               Μονάδε̋ 6

2.α. Να γράψετε του̋ τύπου̋ που ζητούνται για καθένα από του̋ παρακάτω
ρηµατικού̋ τύπου̋ (για του̋ περιφραστικού̋ τύπου̋ να ληφθεί υπόψη το
υποκείµενο).

- docturus esset
- impendendo
- soliti estis
- disceret
- afferreris
- anteponendae sunt
- consulturi
- fac –facite / fi-fite
- laudandi fueritis
- casurum esse     Μονάδε̋ 11

2.β. Να γράψετε του̋ αντίστοιχου̋ τύπου̋ των άλλων βαθµών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

diu diutius diutissime

satis satius -------

multum plus plurimum

magnopere
(magno opera)

magis maxime

   

  Μονάδε̋ 2

2.γ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
cupidius meliores
cupidioris meliorum
cupidiori melioribus
cupidius meliores
cupidius meliores
cupidiore melioribus      Μονάδε̋ 2
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση τη̋ φροντιστηριακή̋ µονάδα̋

3

3

3α.   ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- ut enim leges omnium salutem singulorum saluti  anteponunt: είναι
δευτερεύουσα απλή παραβολική πρόταση που λειτουργεί ω̋ β΄ όρο̋
σύγκριση̋. εισάγεται µε τον παραβολικό σύνδεσµο ut (στην κύρια υπάρχει
το επίρρηµα sic) κι εκφέρεται µε οριστική (ενεστώτα) γιατί η σύγκριση
αφορά δύο πράξει̋ ή καταστάσει̋ που είναι ή θεωρούνται αντικειµενική
πραγµατικότητα.

-   ut laudandus is sit: δευτερεύουσα ουσιαστική  συµπερασµατική πρόταση
ω̋ υποκείµενο στο  απρόσωπο  ρήµα «fit». Εισάγεται µε το
συµπερασµατικό σύνδεσµο ut κι εκφέρεται µε υποτακτική (επειδή στη
λατινική το αποτέλεσµα θεωρείται πάντα µία υποκειµενική κατάσταση)
χρόνου ενεστώτα (laudandus sit) λόγω τη̋ εξάρτηση̋ από ρήµα  αρκτικού
χρόνου (fit) εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν, έχουµε όµω̋ ιδιοµορφία
στην ακολουθία των χρόνων, το αποτέλεσµα είναι ιδωµένο τη στιγµή που
εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή (συγχρονισµό̋ κύρια̋ και
δευτερεύουσα̋) και όχι τη στιγµή τη̋ πιθανή̋ πραγµατοποίησή̋ του.
- qui pro re publica cadat: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση,
προσδιοριστική στο «is», εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία qui κι
εκφέρεται µε υποτακτική (cadat) (λόγω έλξη̋ από την υποτακτική
laudandus sit) χρόνου ενεστώτα λόγω εξάρτηση̋ από ρήµα αρκτικού
χρόνου (fit), εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν.

Μονάδε̋ 6

3β.           ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Debemus vituperare proditorem patriae.
Μονάδε̋ 2

3γ.    ΑΠΑΝΤΗΣΗ

        Cum Caesar salutationem audivisset.
        (ή postquam Caesar salutationem audivit)

        vir, qui paret legibus
Μονάδε̋ 4

3δ.    ΑΠΑΝΤΗΣΗ

        Caesaris multum interfuit ut corvum emeret.
Μονάδε̋ 2

4α.   ΑΠΑΝΤΗΣΗ

        Sutor dixit «Doceam corvum parem salutationem».

        Scriptor narrat tandem corvum salutationem didicisse et
        sutorem, cupidum pecuniae eum Caesari attulisse.

 Μονάδε̋ 6

4β.  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

        Ave (avi) non respondente.
Μονάδε̋ 2
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση τη̋ φροντιστηριακή̋ µονάδα̋

4

4

4γ.  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

        nobismet
Μονάδε̋ 2

4δ.  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

millibus : είναι αφαιρετική (συγκεκριµένη̋) αξία̋ στο
emit.

cupidus : είναι επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου
στο sutor.

pecuniae : είναι γενική αντικειµενική (ή ω̋ συµπλήρωµα)

στο cupidus.

salutationum : είναι γενική διαιρετική στο satis.

singulorum : είναι γενική υποκειµενική στο saluti.

legibus : είναι αντικείµενο στο parens.

utilitati : είναι δοτική προσωπική χαριστική στο

consulit.

nobis : είναι δοτική αντικειµενική στο cariorem.

Μονάδε̋ 5
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

Γ΄ ΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. Να µεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσµατα των κειµένων:
Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his
verbis  proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur,
quanto miles Latinus Romano virtute antecellat».
Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis
iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat;
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo
perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurit: «intra illa moenia
domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? Ergo ego nisi peperissem,
Roma non oppugnaretur.

(µονάδες 40)
2.α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε µια από τις
παρακάτω λέξεις.
Domus, liberi, mater: η γενική και η αιτιατική και στους δύο αριθµούς.
Penates  mei, minaci animo: να κλιθούν οι συνεκφορές στον ίδιο αριθµό.
Singularis proelii: η γενική πληθυντικού.
His verbis: η αιτιατική ενικού.
Voluntati: η κλητική ενικού.

(µονάδες 8)
2.β) Nemo: να γράψετε τη γενική ενικού.
Celerrime: να σχηµατίσετε  τους  υπόλοιπους  βαθµούς.
Minaci: να σχηµατίσετε  το επίρρηµα σε όλους τους βαθµούς.

(µονάδες 3)
3. α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε µια από τις
παρακάτω λέξεις.
Ingredienti: το β’ ενικό πρόσωπο  στην υποτακτική του ενεστώτα, του µέλλοντα και
του παρακειµένου.
Peperissem: να αντικατασταθεί  εγκλιτικά. Να κλιθεί η υποτακτική µέλλοντα στην
ίδια φωνή.
Sunt: να κλιθεί η προστακτική µέλλοντα.
Oppugnaretur: να κλιθεί το γερουνδιακό στο ουδέτερο γένος.
Congrediamur:  το β’ ενικό πρόσωπο, στην οριστική ενεστώτα και µέλλοντα.
Cernatur: το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση, στον παρακείµενο της ίδιας φωνής.
Lacessitus est: το α’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα και το β’ πληθυντικό
πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα, στην ίδια  φωνή.

(µονάδες 12)
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3.β) Congrediamur, praeterequitavit: να γράψετε  τους  ονοµατικούς τύπους  των
ρηµάτων.                                                                                                                  (µονάδες 6)
Ire: να γράψετε  τη  γενική του γερουνδίου.                                                    (µονάδες 1)

4. α) «Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?»: να µετατρέψετε  την  ευθεία
ερώτηση σε δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική µε εξάρτηση από τη φράση mater
quaerebat.

(µονάδες 5)
4.β) « Occupata urbe»: να αναλύσετε  τη µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση
εισαγόµενη µε τον ιστορικό \ διηγηµατικό cum.

(µονάδες 5)
4.γ) «ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur»: να  δηλώσετε   το σκοπό µε
τον κατάλληλο τύπο του σουπίνου.

(µονάδες 5)
4.δ) «Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur»: να αναγνωρίσετε το είδος
του υποθετικού λόγου και να τον µετατρέψετε, ώστε να δηλώνει ανοιχτή υπόθεση
στο παρόν.

(µονάδες 6)
4.ε) «ut singularis proelii eventu cernatur»: να αναγνωρίσετε  τη δευτερεύουσα
πρόταση και να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά της (έγκλιση, χρόνος).

(µονάδες 5)
4.στ) Να αναγνωρίσετε  συντακτικά τις  λέξεις:
Paulo(31), a duce(31), eventu(31), armatus(40), hostis(40), ingredienti(43),
tibi(succurrit-43), mei(43).

                     (µονάδες 4)
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

Γ΄ ΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Να µεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσµατα των κειµένων:
Αλλά µετά από λίγο ο γιος του πέρασε έφιππος µπροστά από το στρατόπεδο των
εχθρών και από τον αρχηγό των εχθρών προκλήθηκε σε µάχη µε αυτά τα λόγια: « Ας
συγκρουστούµε (ας µονοµαχήσουµε), για να κριθεί (φανεί) από την έκβαση της
µονοµαχίας, πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνάει (υπερέχει) στην ανδρεία το
Ρωµαίο».
Ο Σύλλας, αφού κατέλαβε την πόλη (τη Ρώµη), είχε συγκαλέσει ένοπλος την
Σύγκλητο, για να κηρυχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα (ή όσο γίνεται γρηγορότερα)
ο Γ. (Γάιος) Μάριος εχθρός. Στην θέληση του κανένας δεν τολµούσε να εναντιωθεί ΄
∆εν σου πέρασε η οργή, όταν πατούσες (εισέβαλες ) τα σύνορα της πατρίδας; Παρόλο
που είχες φτάσει µε εχθρική και απειλητική διάθεση, γιατί, όταν είδες τη Ρώµη, δεν
σου ήρθε στο µυαλό: «µέσα σε εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι και οι θεοί µου, η
µητέρα, η σύζυγος και τα παιδιά»; Αν λοιπόν εγώ δεν σε είχα γεννήσει, η Ρώµη δε θα
πολιορκούνταν΄
2.α) Ερώτηση Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε
µια από τις παρακάτω λέξεις.
Domus, liberi, mater: η γενική και η αιτιατική και στους δύο αριθµούς.
Penates  mei, minaci animo: να κλιθούν οι συνεκφορές στον ίδιο αριθµό.
Singularis proelii: η γενική πληθυντικού.
His verbis: η αιτιατική ενικού.
Voluntati: η  κλητική ενικού.
2.α) Απάντηση
(ενικός) domus-domi(επιρρηµατική χρήση) (γεν), domum (αιτ)
(πληθυντικός) domorum-domuum(γεν), domοs(αιτ)
(πληθυντικός) liberorum (γεν),  liberos(αιτ)
(ενικός) matris(γεν),  matrem(αιτ)
(πληθυντικός) matrum(γεν), matres (αιτ)

(πληθυντικός) (ον)penates mei, (γεν)penatium meorum, (δοτ)penatibus meis,
(αιτ)penates meos, (κλητ)(penates) -, (αφαιρ) penatibus meis
(ενικός) (ον)minax animus, (γεν)minacis animi, (δοτ)minaci animo,
(αιτ) minacem animum,  (κλητ) minax anime,  (αφαιρ) minaci animo
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(πληθυντικός) (γεν) singularium proeliorum
(ενικός) (αιτ)  hoc verbum
(ενικός) (κλητ)  voluntas
2.β) Ερώτηση
Nemo: να γράψετε τη γενική ενικού.
Celerrime: να σχηµατίσετε  τους υπόλοιπους βαθµούς.
Minaci: να σχηµατίσετε τα παραθετικά του επιρρήµατος.
2.β) Απάντηση
(ενικός) (γεν)nullius
(θετικός)  celeriter,  (συγκριτικός) celerius,  (υπερθετικός) celerrime
(θετικός) minaciter, (συγκριτικός)  minacius, (υπερθετικός) minacissime
3.α) Ερώτηση Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε
µια από τις παρακάτω λέξεις.
Ingredienti: το β’ ενικό πρόσωπο  στην υποτακτική του ενεστώτα, του µέλλοντα και
του παρακειµένου.
Peperissem: να αντικατασταθεί εγκλιτικά. Να κλιθεί η υποτακτική µέλλοντα στην ίδια
φωνή.
Sunt: να κλιθεί η προστακτική µέλλοντα.
Oppugnaretur: να κλιθεί το γερουνδιακό στο ουδέτερο γένος.
Congrediamur: το β’ πρόσωπο, στον ενικό αριθµό, στην οριστική ενεστώτα και
µέλλοντα.
Cernatur: το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση, στον παρακείµενο της ίδιας φωνής.
Lacessitus est: το α’ πληθυντικό πρόσωπο  οριστικής µέλλοντα και το  β’ πληθυντικό
πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα, στην ίδια  φωνή.
3.α) Απάντηση
(ενεστώτας - β’ ενικό)  ingrediaris-re
(µέλλοντας - β’ ενικό)  ingressurus-ra-rum sis
(παρακείµενος - β’ ενικό) ingressus-a-um sis
(υπερσυντέλικος )  pepereram( οριστ. ),  peperissem (υποτ.),  –(προστ.)
(µέλλοντας) (υποτ.)  pariturus-a-um sim, sis, sit parituri-ae-a simus, sitis, sint
(µέλλοντας)
 esto    (β΄ ενικό)
 esto     (γ΄ενικό)
 estote  (β΄ πληθ.)
 sunto   (γ΄πληθ.)
(ενικός)
(ον)oppugnandum
(γεν) oppugnandi
(δοτ) oppugnando
(αιτ)oppugnandum
(κλητ) oppugnandum
(αφαιρ) oppugnando
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(πληθυντικός)
(ον)oppugnanda
(γεν) oppugnandorum
(δοτ) oppugnandis
(αιτ)oppugnanda
(κλητ) oppugnanda
(αφαιρ) oppugnandis
(ενεστώτας-β’ ενικό)  congrederis -re
(µέλλοντας-β’ ενικό)   congredieris –re
(παρακείµενος - γ’ ενικό) conspectum sit
(µέλλοντας - α’ πληθ. οριστ. ) lacessemur
(ενεστώτας-β’ πληθ.  προστ. )  lacessimini
3.β) Ερώτηση
Congrediamur, praeterequitavit: να γράψετε  τους  ονοµατικούς  τύπους  των
ρηµάτων.
Ire: να γράψετε τη γενική του γερουνδίου.
3.β) Απάντηση
 (απαρέµφατα)
 congredi (εν.)
 congressurum,am,um esse – congressuros, as, a esse (µέλλ.)
 congressum,am,um  esse - congressos,as,a esse (παρακ.)
 congressum, am, um fore - congressos,  as, a fore (συντ. µέλλ.)
(µετοχές)
congrediens (congredientis) (ενεστ.)
congressurus,a,um (µέλλ.)
congressus,a,um (παρακ.)
(σουπίνο)
congressum (αιτ.)
congressu (αφαιρ.)
(γερούνδιο)
congrediendi (γεν.)
congrediendo (δοτ.)
congrediendum (αιτ.)
congrediendo (αφ.)

(γερουνδιακό)  congrediendus, a,um
(απαρέµφατα)
praeterequitare (εν.)
praeterequitaturum, am, um  esse   praeterequitaturos,as,a esse (µέλλ.)
praeterequitavisse (παρακ.)
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(µετοχή)
praeterequitans (praeterequitantis) (εν.)
praeterequitaturus,a,um (µέλλ.)
(σουπίνο)
 praeterequitatum (αιτ.)
 praeterequitatu (αφαιρ.)
(γερούνδιο)
praeterequitandi (γεν.)
praeterequitando (δοτ.)
praeterequitandum (αιτ.)
praeterequitando  (αφαιρ.)
(γερούνδιο)  eundi
4.α) Ερώτηση
«Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? »: να µετατρέψετε  την ευθεία ερώτηση
σε δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική µε εξάρτηση από τη φράση  mater  quaerebat .
Απάντηση
Mater quaerebat  nonne illi ingredienti fines patriae ira cecidisset.

4.β) Ερώτηση
« Occupata urbe»: να αναλύσετε  τη µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόµενη µε
τον ιστορικό \ διηγηµατικό cum.
Απάντηση
Cum (Sulla) urbem occupavisset.
4.γ) Ερώτηση
«Ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur»: να  δηλώσετε  το σκοπό µε τον
κατάλληλο τύπο του σουπίνου.
Απάντηση
C. Marium quam celerrime hostem iudicatum.
4.δ)Ερώτηση
«Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur»: να αναγνωρίσετε το είδος του
υποθετικού λόγου και να τον µετατρέψετε,  ώστε να δηλώνει ανοιχτή υπόθεση στο
παρόν.
Απάντηση
Υποθετική =  nisi peperissem  = nisi+υποτακτική υπερσυντέλικου

   Απόδοση         oppugnaretur         υποτακτική παρατατικού
Ο υποθετικός λόγος ανήκει στο β΄ είδος. Εκφράζει το αντίθετο του πραγµατικού µε
την υπόθεση να αναφέρεται στο παρελθόν( υποτακτική υπερσυντέλικου) και την
απόδοση στο παρόν (υποτακτική παρατατικού)
Προκειµένου ο υποθετικός λόγος να εκφράζει την ανοικτή υπόθεση στο παρόν, θα
έχει τη µορφή:
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Υπόθεση =    nisi pario     =  nisi+οριστική ενεστώτα
Απόδοση   non oppugnatur     οριστική ενεστώτα
4.ε)Ερώτηση
«Ut singularis proelii eventu cernatur»: να αναγνωρίσετε  τη δευτερεύουσα πρόταση
και να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την  εκφορά της (έγκλιση, χρόνος).
Απάντηση
∆ευτερεύουσα επιρρηµατική τελική πρόταση. Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο ut,
γιατί είναι καταφατική. Εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί δηλώνει σκοπό που είναι µια
καθαρά υποκειµενική κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα, εκφέρεται  µε υποτακτική
ενεστώτα (cernatur), γιατί εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου(congrediamur -
υποτακτική ενεστώτα).  Παρατηρείται ιδιοµορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων
και υπάρχει συγχρονισµός  κύριας και δευτερεύουσας. Το περιεχόµενο της πρότασης
αναφέρεται στο παρόν – µέλλον.
4.στ) Ερώτηση
Να αναγνωρίσετε συντακτικά οι λέξεις:
Paulo(31), a duce(31), eventu(31), armatus(40), hostis(40), ingredienti(43),
tibi(succurit-43), mei(43).
Απάντηση
Paulo: αφαιρετική του µέτρου ή της διαφοράς στο post
A duce: εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου (είναι εµπρόθετο γιατί είναι
έµψυχο) στο lacessitus est
Eventu: κυρίως αφαιρετική που δηλώνει σηµείο εκκίνησης για εκτίµηση,  κρίση και
προσδιορίζει το ρήµα cernatur
Armatus: επιρρηµατικό κατηγορούµενο που δηλώνει τρόπο, προσδιορίζει το
υποκείµενο της πρότασης ( δηλαδή το Sulla)
Hostis: κατηγορούµενο στο C .Marius εξαιτίας του iudicaretur
Ingredienti: επιρρηµατική χρονική µετοχή, εκφράζει το σύγχρονο, συνηµµένη στο tibi
Tibi: δοτική προσωπική (succurit)
Mei: επιθετικός προσδιορισµός στο penates
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias 
contemnere posset. Die quodam legati Samnitium ad eum venerunt. 

Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in 
periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet, ut ad Ciceronem 
epistulam deferat.  

Clamore deinde ancillarum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod 
tonsoris praeripuisset officium. Cui secreto Porcia “non est hoc” “inquit”  temerarium 
factum meum sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium 
molientem ». 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1. Να µεταφραστούν τα αποσπάσµατα. 

(40 µονάδες) 
 

2.  
α) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των συνεκφορών και στους δύο αριθµούς: die 
quodam, equitibus Gallis, tale consilium 

(6 µονάδες) 
 
β) maxima: να γραφούν οι τρεις βαθµοί του επιθέτου στο γένος, τον αριθµό και την 
πτώση στην οποία βρίσκεται και να κλιθεί το ουδέτερο γένος του συγκριτικού βαθµού 
και στους δύο αριθµούς. 

(5 µονάδες) 
 
γ) deferat: να κλιθούν οι προστακτικές ενεστώτα και µέλλοντα του ρήµατος και στις 
δύο φωνές. 

(4 µονάδες) 
 
3. α) Να αντικατασταθούν χρονικά οι ρηµατικοί τύποι: utebatur, posset, gerantur, 

praeripuisset, cognoscit, persuadet. 
(6 µονάδες) 

 

β) contemnere, molientem: να γραφούν τα απαρέµφατα και οι µετοχές όλων των 
χρόνων στη φωνή που βρίσκονται (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο). 

ε π α ν α λ η π τ ι κ ά  

2 0 0 5
θ έ µ α τ α
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(6 µονάδες) 
 
γ) obiurgandam: να αναγνωριστεί γραµµατικά ο τύπος και να κλιθεί το γερούνδιο του 
ίδιου ρήµατος. 

(3 µονάδες) 
 

4.  
α) να αναγνωριστούν συντακτικά οι αφαιρετικές όλων των αποσπασµάτων. 
    (εµπρόθετες και απρόθετες) 

(5 µονάδες) 
 

β) quo….posset, quod tonsoris… officium: να δικαιολογηθεί η εισαγωγή και η εκφορά 
των προτάσεων. 

(10 µονάδες) 
 
5. 
α) “non est hoc temerarium factum meum sed… molientem: να µετατραπεί σε πλάγιο 
λόγο µε ρήµα εξάρτησης Porcia respondebat Bruti 

(6 µονάδες) 
 

β) ad eam obiurgandam: να δηλώσετε αν η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική ή 
όχι και να γράψετε την ισοδύναµη ενεργητική σύνταξη.  

(6 µονάδες) 
 
γ) quae … gerantur:  να µετατραπεί στην αντίστοιχη ευθεία ερώτηση. 

(3 µονάδες) 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 
 

Μετάφραση 
 
1. O Μάνιος Κούριος ∆εντάτος ήταν πάρα πολύ ολιγαρκής, για να µπορεί 
ευκολότερα να περιφρονεί τα πλούτη. Κάποια µέρα απεσταλµένοι των Σαµνιτών 
ήρθαν σ’ αυτόν. 
 Ο Καίσαρας µαθαίνει απ’ τους αιχµαλώτους όσα συµβαίνουν στο στρατόπεδο 
του Κικέρωνα και σε πόσο µεγάλο κίνδυνο βρίσκεται η κατάσταση. Τότε πείθει 
κάποιον απ’ τους Γαλάτες ιππείς να µεταφέρει στον Κικέρωνα επιστολή. 
 Τελικά ο Βρούτος που κλήθηκε στην κρεβατοκάµαρα από τα ξεφωνητά των 
υπηρετριών ήρθε για να τη µαλώσει, επειδή τάχα είχε κλέψει την τέχνη του 
µανικιουρίστα. Σ’ αυτόν η Πορκία είπε µυστικά: «αυτή δεν είναι µια ασυλλόγιστη 
πράξη δική µου, αλλά βεβαιότατη απόδειξη της αγάπης µου για σένα που επιχειρείς 
ένα τέτοιο σχέδιο».  
 
2. 
α)  

Gen die cuiusdam dierum quorundam 
Dat die  cuidam diebus quibusdam 
Acc diem quendam dies quosdam 
Abl die quodam diebus quibusdam 

 
Gen equitis Galli equitum Gallorum 
Dat equiti Gallo equitibus Gallis 
Acc equitem Gallum equites Gallos 
Abl equite Gallo equitibus Gallis 

 
 

Gen talis consilii/ consili talium consiliorum 
Dat talis consilo talibus consiliis 
Acc tale consilium talia consilia 
Abl tali consilio talibus consiliis 

 
β)  magna – maiore - maxima 
 

maius 
maioris 
maiori 
maius 
maius 
maiore 
 

maiora 
maiorum 
maioribus 
maiora 
maiora 
maioribus 

 

ε π α ν α λ η π τ ι κ ά  

2 0 0 5
θ έ µ α τ α
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

2

γ)  
Προστ. ενεστώτα 

Εν. Φωνή 
Προστ. µέλλοντα 

Εν. Φωνή 
Προστ. ενεστώτα 

Παθ. Φωνή 
Προστ. µέλλοντα 

Παθ. Φωνή 
- 

defer 
- 
- 

deferte 
- 

- 
deferto 
deferto 
- 

defertote 
deferunto 

- 
deferre 
- 
- 

deferimini 
- 

- 
defertor 
defertor 

- 
- 

deferuntor 
 
3. 
α)  
utitur 
utebatur 
utetur 
usus est 
usus erat 
usus erit 

possit 
posset 
- 
potuerit 
potuisset 
- 

gerantur 
gererentur 
- 
gesta sint 
gesta essent 
- 
 

praeripiat 
praeriperet 
praerepturus sit 
praeripuerit 
praeripuisset 

cognoscit  
cognoscebat 
cognoscet 
cognovit 
cognoverat 
cognoverit 

 
 
persuadet 
persuadebat 
persuadebit 
persuasit 
persuaserat 
persuaserit 
 

 
 
β)   µτχ ενεστ: contemnens (γεν contemnentis)   
 µτχ µέλ: contempturus 
 απαρ ενστ: contemnere 
 απαρ µελ: contempturum esse 
 απαρ πρκ: contempsisse 
 

µτχ ενεστ: moliens (γεν molientis)   
 µτχ µέλ: moliturus 
 µτχ πρκ: molitus 
 απαρ ενεστ: moliri 
 απαρ µελ: moliturum esse 
 απαρ πρκ: molitum esse 
 απαρ  µελ: molitum fore 
 
γ) πρόκειται για αιτιατική ενικού θηλυκού γένους του γερουνδιακού του ρήµατος 
obiurgo - obiurgavi - obiurgatum - obiurgare 
 
obiurgandi 
obiurgando 
obiurgandum 
obiurgando 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

3

4. α)   
maxima 
frugalitate 
die 
ex captivis 
quanto 
in periculo 
ex equitibus 
Gallis 
clamore 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:  

Επιθετικός προσδιορισµός στο frugalitate 
Αντικείµενο του ρήµατος utebatur 
Αφαιρετική του χρόνου στο ρήµα venerunt 
Εµπρόθετος της προέλευσης στο ρήµα cognoscit 
Επιθετικός προσδιορισµός στο periculo 
Εµπρόθετος κατάστασης στο ρήµα sit 
Εµπρόθετος του διαιρεµένου όλου στο ρήµα persuadet 
Επιθετικός προσδιορισµός στο equitibus 
Αφαιρετική εσωτερικού ή ποιητικού αιτίου που εξαρτάται 
από τη µετοχή vocatus 
 

 
β)  

• quo … posset: δευτερεύουσα επιρρηµατική τελική πρόταση. Εισάγεται µε τον 
τελικό σύνδεσµο quo, γιατί ακολουθεί ο συγκριτικός βαθµός του επιρρήµατος 
facilius. Εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί ο σκοπός στα λατινικά θεωρείται 
υποκειµενική κατάσταση και συγκεκριµένα µε υποτακτική παρατατικού 
(posset), γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (utebatur). Ο σκοπός 
είναι ιδωµένος στο µυαλό του οµιλητή και όχι τη στιγµή της πιθανής 
πραγµατοποίησής του. Ιδιοµορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων – 
συγχρονισµός στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός 
του σκοπού στο ρήµα utebatur της κύριας πρότασης.  

 
• quod … officium: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται µε τον 
αιτιολογικό σύνδεσµο quod και εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί δηλώνει 
υποκειµενική αιτιολογία. Συγκεκριµένα, εκφέρεται µε υποτακτική 
υπερσυντελίκου (praeripuisset), γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου 
(venit). ∆ηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν και λειτουργεί ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα venit της κύριας πρότασης. 

 
 
5. 
α) Porcia respondebat Bruti non esse illud temerarium factum suum sed certissimum 
indicium amoris sui erga illum tale consilium molientem.  
 
β) Η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική, γιατί έχουµε εµπρόθετη αιτιατική του 
γερουνδίου µε ad. 
Η αντίστοιχη ενεργητική σύνταξη είναι: ad obiurgandum eam. 
 
γ) Quae apud Ciceronem geruntur? 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
Α.  Μετάφραση  
 
 Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et  
clara  voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu) virtutem eius admiratum se 
venisse. Haec postquam Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intrimitti iussit . 
 Tu autem,  proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc 
multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis,  quae 
dicas. Quin, homo inepte, taces ut consequaris quod vis ? 
 Quodsi forte,  ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes 
amicorum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem. Tum intellexi quos 
fidos amicos habuissem, quos infidos cum iam neutris gratiam referre poteram. 

( 40 µονάδες) 
 
Β. Παρατηρήσεις  
 
1α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τους τύπους των συνεκφορών που 
ζητούνται:  abiectis armis, homo inepte, fidos amicos  
 
 
ΓΕΝ. ΠΛΗΘ.    
ΑΙΤ. ΠΛΗΘ.    
ΑΦ. ΠΛΗΘ.    
 
β) Να γραφούν οι τρεις βαθµοί των επιθέτων στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση και 
των παραγόµενων επιρρηµάτων: multis, inepte, inopes 

( 5 µονάδες) 
 
γ)  Να δοθεί ο αντίστοιχος τύπος των αντωνυµιών στον αντίθετο αριθµό: quod, eius, 
neminem, quae, neutris  

(5 µονάδες) 
 
2α) Να συµπληρωθεί ο τύπος των ρηµάτων που ζητείται:   
animadverterunt :  γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  
abiectis:  β’ ενικό οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα στην ίδια φωνή 
scire:  β’  πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
vis:  γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού  
referre:  β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής και β’ ενικό οριστικής 
ενεστώτα και µέλλοντα στην παθητική φωνή. 
fit :  α’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή  

(5 µονάδες)  
 
β) Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι:  loquaris,  ceciderunt  

(5 µονάδες) 
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γ) Nα γραφούν οι ονοµατικοί τύποι (να κλιθεί το σουπίνο και το γερούνδιο) στη φωνή 
που βρίσκονται:  exulantem,  uteris  

(5 µονάδες) 
 
3α)  Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τη συντακτική θέση των λέξεων:  
 
ianuae: είναι …................................……….   στο……………. 
auditu: είναι ……................................…….   στο……………. 
intromitti: είναι ................................………….   στο……………. 
sermone: είναι …................................……….   στο……………. 
amicorum: είναι ………….................................   στο……………. 
exulantem: είναι ………….................................   στο……………. 
 

(6 µονάδες) 
β)  Να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά των παρακάτω προτάσεων 
εφαρµόζοντας τους κανόνες ακολουθίας των χρόνων:  
proinde quasi ….. loquaris,  ut consequaris 

(8 µονάδες) 
 
γ)  Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος του τελευταίου αποσπάσµατος και να 
µετατραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση δυνατή ή πιθανή 

(4 µονάδες) 
 
4α) abiectis armis:  να αναλυθεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόµενη µε 
ιστορικό – διηγηµατικό cum. 

(3 µονάδες) 
β) virtutem eius admiratum : να αποδοθεί ο σκοπός µε τους ισοδύναµους τρόπους  

(4 µονάδες) 
 
γ) Quin taces ut consequaris quod vis? :  να µετατραπεί σε πλάγιο λόγο µε ρήµα 
εξάρτησης Scriptor interrogavit  

(5 µονάδες) 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Μετάφραση  
 
 Όταν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές , αφού πέταξαν τα όπλα πλησίασαν στην 
πόρτα και µε δυνατή φωνή – να το ακούς και να µην το πιστεύεις – ανήγγειλαν στο 
Σκιπίωνα ότι είχαν έρθει για να θαυµάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι ανέφεραν 
αυτά στο Σκιπίωνα ,αυτός διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να οδηγηθούν αυτοί 
µέσα. 
 Εσύ εξάλλου, σα να µιλάς τώρα µε τη µητέρα του Εύανδρου, χρησιµοποιείς λόγο 
ξεπερασµένο εδώ και πολλά χρόνια ήδη, επειδή δε θέλει κανείς να ξέρει και να 
καταλαβαίνει όσα λες. Γιατί, άνθρωπε, ανόητε, δε σωπαίνεις για να πετύχεις αυτό 
που θές;  
 Αν, όµως, ίσως χάσουν την εξουσία τους, όπως συµβαίνει συνήθως, τότε γίνεται 
κατανοητό πόσο πολύ τους έλειπαν οι φίλοι. Αυτό που λένε ότι είπε ο Ταρκίνιος όταν 
ήταν εξόριστος . Τότε κατάλαβα ποιους πιστούς φίλους είχα, ποιους όχι, όταν πια δεν 
µπορούσα να ανταποδώσω τη χάρη ούτε στον ένα, ούτε στον άλλο.  
 
 
 
Β. Παρατηρήσεις  
 
1α)  
  
ΓΕΝ. ΠΛΗΘ. abiectorum armorum hominum ineptorum fidorum amicorum 
ΑΙΤ. ΠΛΗΘ. abiecta arma homines ineptos  fidos amicos 
ΑΦ. ΠΛΗΘ. abiectis armis  hominibus ineptis  fidis amicis 
 
 
β)   multis – pluribus – plurimis  
επιρ: multum / multo -  plus – plurimum  
 
 inepte – ineptior – ineptissime 
επιρ: inepte -  ineptius – ineptissime  
 
 inopes – egentiores – egentissimi 
επιρ: inopiter – egentius – egentissime  
 
γ)   
quod → quae 
eius  → eorum 
neminem → nullos 
quae → quid  
neutris → neutri 
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2α)   
animadvertunt  
abiceris και abicieris  
scitote  
velit και vellet  
refer, referris και refereris 
fieremus 
 
β)   
Eν    loquaris    cadunt 
Πρτ  loquereris    cadebant 
Μελ  locuturus sis    cadent 
Πρκ  locutus sis    ceciderunt 
Υπρ locutus esses  ceciderant 
ΣΜ       ceciderint 
 
γ)  
µτχ ενστ:  exulantem   µτχ ενστ:  utens 
µτχ µελ:  exulaturum   µτχ µελ:  usurus, a, um 
απαρ ενστ:  exulare    µτχ πρκ:  usus,a, um 
απαρ µελ:  exulaturum esse  απαρ εν:  uti 
απαρ πρκ:  exulavisse   απαρ µελ:  usurum, am, um esse  
                usuros, as, a  
σουπίνο:  exulatum – exulatu   απαρ πρκ:  usum, am, um esse 
γερούνδιο:  exulandi , exulando,            usos, as,a  
        exulandum, exulando   απαρ σ. µελ:  usum – usu  
        γερούνδιο:  utendi, utendo, utendum, utendo  
       γερουνδιακό:  utendus, a, um 
 
3α) 
ianuae:  είναι αντικείµενο στο ρήµα appropinquaverunt  
auditu:  αφαιρετική του σουπίνο που δηλώνει αναφορά στο επίθετο incredibile 
intromitti:  αντικείµενο τελικό απαρέµφατο στο iussit 
sermone:  αντικείµενο στο ρήµα uteris 
amicorum:  γενική αντικειµενική ως συµπλήρωµα στο inopes 
exulantem:  είναι χρονική µετοχή συνηµµένη στο Tarquinium 
 
β)  
proinde quasi….loquaris:  δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση. Εισάγεται 
µε τον υποθετικό παραβολικό σύνδεσµο proinde quasi εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί 
η σύγκριση αφορά δύο υποθετικές καταστάσεις. Συγκεκριµένα, εκφέρεται µε 
υποτακτική ενεστώτα (loquaris) , γιατί εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (uteris). 
∆ηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης στη ρήµα της 
κύριας  
ut consequaris: δευτερεύουσα τελική πρόταση. Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο ut, 
γιατί είναι καταφατική και εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί ο σκοπός στα λατινικά 
θεωρείται υποκειµενική κατάσταση. Συγκεκριµένα, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα 
(consequaris) , γιατί εξαρτάται από ρήµα αρνητικού χρόνου (taces). Ιδιοµορφία ως 
προς την ακολουθία των χρόνων – συγχρονισµός της κύριας µε τη δευτερεύουσα στο 
παρόν.  
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γ)  
quodsi ceciderunt (υπόθεση) 
tum intellegitur  (απόδοση)  
Πρόκειται για υποθετικό λόγο α’ είδους που δηλώνει ανοικτή υπόθεση. Η υπόθεση 
αναφέρεται στο παρελθόν, ενώ η απόδοση στο παρόν.  
Στο γ’ είδος:  quodsi cadant → tum intellegatur 
 
4α)    cum  praedones   arma    abiecissent    
 
β)   ut   virtutem  eius  admirarentur  (τελ. πρόταση) 
 qui  virtutem  eius  admirarentur  (αναφ. τελ. πρόταση) 
 ad  virtutem  eius  admirandam   (υποχρ. γερ/κή έλξη) 
 virtutis  eius  admirandae  causa  (υποχρ. γερ/κή έλξη) 
 
γ) Scriptor interrogavit quin taceret ut consequeretur quod vellet  
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θέµα 1ο
Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα:
   In sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua
vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit
materteram ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: "ego libenter tibi
mea sede cedo".
   «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem
miniteris, numquam tamen ego hostem iudicado Marium. Etsi senex et corpore
infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam
esse.
   Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in
libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum:
at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.»

(40 µονάδες)
Θέµα 2ο
α. sacello quodam, mea sede, libera patria, immatura mors, aliqua vox: να γράψετε
την αιτιατική ενικού και τη γενική πληθυντικού των παραπάνω συνεκφορών.

(10 µονάδες)
β. Να γράψετε την πτώση που ζητείται σε καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:
nocte: αιτιατική πληθυντικού
filia: δοτική πληθυντικού
agmina: ονοµαστική ενικού
senex: γενική πληθυντικού
servitus: γενική ενικού (5 µονάδες)
Θέµα 3ο
α. Να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω λέξεων: libera, diu, longa.
    (εκεί ακριβώς που βρίσκονται) (5 µονάδες)
β. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
• Standi: γ' ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα και του παρακειµένου

στην ενεργητική φωνή
• Miniteris: το απαρέµφατο µέλλοντα και τη µετοχή ενεστώτα (να ληφθεί υπόψη το

υποκείµενο)
• Peperissem: β' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και υποτακτικής παρατατικού

στην παθητική φωνή
• Possum:β' πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα και υπερσυντελίκου
• Futura sum: να αναγνωριστεί γραµµατικά ο τύπος και να γραφεί το γ' πληθυντικό

οριστικής µέλλοντα και συντελεσµένου µέλλοντα
(αφού λάβετε υπόψη και το υποκείµενο αυτού του τύπου µέσα στο κείµενο)

(10 µονάδες)
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Θέµα 4ο
α. Standi, fessa, sibi, loco, corpore, hostem, pati: να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους
παραπάνω όρους (10 µονάδες)
β. Licet mihi ostendas agmina militum: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας
πρότασης και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (έγκλιση και χρόνο).

(5 µονάδες)

Θέµα 5ο
α. Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που υπάρχει  στην τελευταία
περίοδο και να τον µετατρέψετε, ώστε να δηλώνει το απραγµατοποίητο στο
παρελθόν. (6 µονάδες)
β. Semper tamen meminero… conservatam esse: να µετατρέψετε την παθητική
σύνταξη σε ενεργητική. (3 µονάδες)

γ. "Ego libenter tibi mea sede cedo": να µετατραπεί σε πλάγιο λόγο µε ρήµα
εξάρτησης Caecilia respondit. (3 µονάδες)
δ. "congruens": ν' αναλυθεί η µετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

(3 µονάδες)
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέµα 1ο
   Καθόταν για πολύ ώρα σε κάποιο µικρό ιερό τη νύχτα µαζί µε την κόρη της
αδερφής της και περίµενε ώσπου να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν
στο σκοπό τους. Τελικά, η κοπέλα, κουρασµένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε
από τη θεία να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση (της). Τότε η Καικιλία είπε στην
κοπέλα: "Εγώ πρόθυµα σου παραχωρώ το κάθισµά µου".
   "Κι αν ακόµη µου δείξεις τα αγήµατα των στρατιωτών, µε τα οποία περικύκλωσες το
βουλευτήριο· κι αν ακόµη µε απειλήσεις µε θάνατο, ποτέ, όµως, εγώ δε θα κρίνω το
Μάριο εχθρό. Αν και είµαι γέροντας και µε αδύναµο σώµα, πάντα, όµως, θα θυµάµαι
ότι η πόλη η Ρώµη και η Ιταλία σώθηκε από το Μάριο.
   Εποµένως, εγώ αν δε σε είχα γεννήσει, η Ρώµη δε θα βρισκόταν πολιορκηµένη.
Αν δεν είχα γιο ελεύθερη θα ήµουνα, όταν πέθαινα σε ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτε
πια δεν µπορώ να πάθω ούτε θα είµαι για πολύ καιρό πολύ δυστυχισµένη: αντίθετα
αυτούς, αν συνεχίσεις, τους περιµένει ή πρόωρος θάνατος ή µακρόχρονη σκλαβιά.
Θέµα 2ο
α. αιτιατική ενικού: sacellum quoddam
    γενική πληθυντικού: sacellorum quorundam
    αιτιατική ενικού: meam sedem
    γενική πληθυντικού:  mearum sedum
    αιτιατική ενικού: liberam patriam
    γενική πληθυντικού: liberarum patriarum
    αιτιατική ενικού: immaturam mortem
    γενική πληθυντικού: immaturarum mortium
    αιτιατική ενικού: aliquam vocem
    γενική πληθυντικού: aliquarum vocum
β. αιτιατική πληθυντικού: noctes και noctis
    δοτική πληθυντικού: filiis και filiabus
    ονοµαστική ενικού: agmen
    γενική πληθυντικού: senum
    γενική ενικού: servitutis
Θέµα 3ο
α. libera liberior liberrima
    diu  diutius diutissime
    longa longior longissima
β. γ' ενικό υποτακτικής ενεστώτα: Stet
    γ' ενικό υποτακτικής παρακειµένου: Steterit
    απαρέµφατο µέλλοντα: Minitaturum  esse
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    µετοχή ενεστώτα: Minitans (γενική minitantis)
    β' ενικό οριστικής ενεστώτα: παθητική φωνή: Pareris (-re)
    β' ενικό υποτακτικής παρατατικού: παθητική φωνή: Parereris (-re)
    β' πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα: possitis
    β' πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου: potuissetis
    γραµµατική αναγνώριση: α' ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής
    περιφραστικής συζυγίας του ρήµατος sum
    γ' πληθυντικό οριστικής µέλλοντα: Futurae erunt
    γ' πληθυντικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα: Futurae fuerint
Θέµα 4ο
α. standi: γενική γερουνδίου αντικειµενική στο mora
    fessa: επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου ή αιτιολογική µετοχή
    sibi: δοτική προσωπική χαριστική
    loco: αφαιρετική χωρισµού ή αποµάκρυνσης που λειτουργεί ως αντικείµενο του
    ρήµατος cederet
    corpore: αφαιρετική κατηγορηµατική της ιδιότητας
    hostem: κατηγορούµενο στο αντικείµενο Marium
    pati: τελικό απαρέµφατο ως αντικείµενο του ρήµατος possum
β. ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική παραχωρητική πρόταση. Εκφέρεται µε υποτακτική,
γιατί εκφράζει µια υποθετική κατάσταση, που κι αν δεχτούµε ότι αληθεύει, δεν αναιρεί
το περιεχόµενο της κύριας. Συγκεκριµένα, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα
(ostendas) γιατί εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (iudicabo). ∆ηλώνει το
σύγχρονο στο παρόν.
Θέµα 5ο
α. Ο υποθετικός λόγος είναι:
Si pergis (οριστική ενεστώτα - υπόθεση) � manet (οριστική ενεστώτα- απόδοση)
Ανήκει στο α' είδος: ανοικτή υπόθεση στο παρόν
Για να δηλώσει το απραγµατοποίητο στο παρελθόν θα γίνει:
Si perexisses (υποτακτική υπερσυντέλικου) � mansisset (υποτακτική
υπερσυντέλικου).
β. Semper tamen meminero Marium urbem Romam et Italiam conservavisse.
γ. Caecilia respondit se libenter illi sua sede cedere.
δ. Quae congruebat.


