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ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ ::   ΛΛΑΑΤΤΙΙΝΝΙΙΚΚΑΑ   
 
Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: 
 Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, 
quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae 
nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini 
constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia 
deportatum. 

.........................................................................................  
 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 
 

Β .  Παρατηρήσεις  
 
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

postero:την αφαιρετική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο θηλυκό γένος και την 
αιτιατική πληθυντικού (και τους δύο τύπους) του υπερθετικού βαθμού στο 
ουδέτερο γένος. 
magna: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο αρσενικό γένος και το 
επίρρημα στον συγκριτικό και στον υπερθετικό βαθμό. 

Μονάδες 6 
 

1.β. aliquod: Να γράψετε την αιτιατική ενικού στα τρία γένη και  την    ονομαστική 
πληθυντικού στο αρσενικό και στο θηλυκό γένος. 

 
 emissa: Να κλίνετε το γερούνδιο.  
  

Μονάδες 9   
 

2.α. obiecerunt, vidit, constituta est: Να γράψετε τους παραπάνω τύπους στην 
υποτακτική του ενεστώτα και του παρατατικού (στο πρόσωπο, στον αριθμό και 
στη φωνή που βρίσκονται).  

 Μονάδες 6 
 

2.β. dixit: Να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα και στις δύο φωνές. 
 perisset: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα στον ενικό αριθμό και την 

οριστική του παρατατικού στον πληθυντικό αριθμό. 
 introrupisset: Να γράψετε την αιτιατική και την αφαιρετική του σουπίνου. 

 inventam esse: Να κλίνετε την υποτακτική του μέλλοντα της ενεργητικής φωνής 
(να λάβετε υπόψη το υποκείμενο). 

Μονάδες 9 
 

3.α. Murenam laudare debemus: Να αντικαταστήσετε το debeo+ 
απαρέμφατο  με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. 
Να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο. 

Μονάδες 6 
 

3.β. ut eam postero die repente in eum locum emitteret:  Να αναγνωρίσετε την 
παραπάνω πρόταση (είδος, εξάρτηση, χρόνος και έγκλιση εκφοράς). 

  Μονάδες 4 
 

3.γ. cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse: Να χαρακτηρίσετε 
συντακτικώς τους όρους της παραπάνω πρότασης.  

Μονάδες 5 
 
4.α. admissis amicis: Να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχή της δευτερεύουσα 

πρόταση (cum ιστορικός ή διηγηματικός + ρήμα).  
 Μονάδες 7 

 
4.β. si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus: 

Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση δυνατή ή 
πιθανή. 

 Μονάδες 8 
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

Α.  Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: 
 

 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. Bellorum enim 
civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit 
victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria 
parta sit. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena 
exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum 
lumen accederet. Quam multas imagines fortissimorum virorum -non 
solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum- scriptores et Graeci 
et Latini nobis reliquerunt! 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τα παρακάτω  ουσιαστικά :  
exitus :  την αφαιρετική  ενικού αριθµού και τη γενική  
πληθυντικού αριθµού 
auxilio: την αιτιατική ενικού αριθµού και τη γενική 
πληθυντικού αριθµού   
libri :  την ονοµαστική και την αφαιρετική  ενικού 
αριθµού 
lumen: τη γενική ενικού αριθµού και την αιτιατική 
πληθυντικού αριθµού 
imagines :  την κλητική ενικού αριθµού και τη δοτική 
πληθυντικού αριθµού . 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά 
από τις παρακάτω  αντωνυµίες :   
nihil :  τη γενική ενικού αριθµού 

 ipsa: την ονοµαστική  ενικού αριθµού στο ουδέτερο  
γένος 

 tales :  τη γενική ενικού αριθµού στο ουδέτερο γένος 
 quorum: την αιτιατική ενικού αριθµού στο 

αρσενικό  γένος 
 nobis :  τη δοτική ενικού αριθµού στο τρίτο 

πρόσωπο .  
Μονάδες 5   

 
γ. misera, ferociores: Να γράψετε τους άλλους δύο  

βαθµούς των επιθέτων  (να διατηρηθούν η πτώση , το 
γένος και ο αριθµός τους) και τους τρεις βαθµούς 
των αντιστοίχων επιρρηµάτων .   

 Μονάδες 5 
 
 

2. α.  fiant :  Να κλίνετε το ρήµα στην προστακτική του 
ενεστώτα  και να γράψετε τα τρία γένη του 
γερουνδιακού στην ονοµαστική του ενικού αριθµού .    

Μονάδες 5 
 

β. obsequatur: Να γράψετε την ίδια έγκλιση στο ίδιο 
πρόσωπο και αριθµό σε όλους τους χρόνους (να 
λάβετε υπόψη το υποκείµενο). 

 Μονάδες 5 
  
γ. Στα παρακάτω  ρήµατα να γράψετε τους τύπους που 

ζητούνται :  
 reddit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

ενεστώτα  και του παρακειµένου στη φωνή που 
βρίσκεται .  

 cogantur :  το απαρέµφατο του ενεστώτα  και το 
απαρέµφατο του µέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται .  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

 velit :  το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα  και του µέλλοντα .  

 iacerent :  το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής  του 
ενεστώτα  και του παρακειµένου στη φωνή που 
βρίσκεται .  

 reliquerunt :  το β΄ ενικό πρόσωπο  της οριστικής του 
παρατατικού και του υπερσυντελίκου στη φωνή που 
βρίσκεται .  

Μονάδες 5 
 
3. α. quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum 

lumen accederet:  
  Να µετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι , ώστε να  

εκφράζει  υπόθεση αντίθετη προς την πραγµατικό-
τητα στο παρελθόν .  

Μονάδες 5 
 β. ut necessitate esse cogantur:  
  Να αναγνωρίσετε  τη δευτερεύουσα πρόταση και να  

αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής  και  εκφοράς  
της .  

Μονάδες 5 
 γ. nihil miserius quam ipsa victoria: 
  Να διατυπώσετε  µε διαφορετικό  τρόπο το β΄ όρο της  

σύγκρισης .  
Μονάδες 5 

 
4.  α. Να χαρακτηρίσετε  συντακτικώς  τους παρακάτω  

όρους :  
civilibus, ferociores, exitus, auxilio, ad imitandum, 
nobis.  

Μονάδες 6 
β. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, 

ut non solum ea fiant, quae velit victor :   
Να επαναδιατυπώσετε  τις παραπάνω  προτάσεις ,  
αφού τις εξαρτήσετε από το :  Cicero dixit.  

  Μονάδες 9 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται  να γράψετε .  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης  :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μιάµιση  (1 1/2) ώρα 

µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

Α.  Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας 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.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam 
mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Nοli spectare quanti homo sit. 
Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et 
audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit 
esse quam recuperatio fugitivi. 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τα παρακάτω  ουσιαστικά :  
iure :  τη δοτική και την αιτιατική ενικού αριθµού .  
civitati: τη γενική ενικού και την αφαιρετική 
πληθυντικού αριθµού .  
hominem: την αφαιρετική ενικού και τη γενική 
πληθυντικού αριθµού . 
scelus: τη δοτική ενικού και την ονοµαστική 
πληθυντικού αριθµού . 
recuperatio: την αιτιατική και την αφαιρετική  ενικού 
αριθµού .  

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά 
από τις παρακάτω  αντωνυµίες :   
is: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού 
αριθµού στο γένος που βρίσκεται .  

 quibus: τη δοτική ενικού και την ονοµαστική 
πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος .  

 hoc :  τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού  
αριθµού στο γένος που βρίσκεται .  

  
Μονάδες 6  

 
γ. Να µεταφέρετε  στο τετράδιό  σας τον παρακάτω  

πίνακα και να συµπληρώσετε  στα κενά  του τους  
τύπους που ζητούνται  (να διατηρηθεί  το γένος, ο 
αριθµός και η πτώση). 

  
Θετικός   Συγκριτικός  Υπερθετικός 

parvi   
 gratius  

 
 Μονάδες 4 

 

2.α. secutus est :  Να γράψετε την υποτακτική στο ίδιο  
πρόσωπο και αριθµό σε όλους τους χρόνους (για τους 
περιφραστικούς  τύπους να λάβετε υπόψη το  
υποκείµενο).   

Μονάδες 5 
 

 β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τα παρακάτω  ρήµατα :  

  

 recepit: το β΄ ενικό πρόσωπο  της υποτακτικής  του 
παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται .  

 dedit :  το γ΄ πληθυντικό  πρόσωπο  της οριστικής του 
ενεστώτα  στην ίδια φωνή .  

 dicitur :  το ίδιο πρόσωπο  της οριστικής του µέλλοντα 
στη φωνή που βρίσκεται .  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

 rediit :  το α΄ ενικό πρόσωπο  της οριστικής του 
παρατατικού στην ίδια φωνή .  

 investiga :  την αφαιρετική  πτώση του σουπίνου .  
 mitte :  τα απαρέµφατα  ενεστώτα  και µέλλοντα στην 

παθητική φωνή .  
 deduc :  το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής  

ενεστώτα  στη φωνή που βρίσκεται .  
 noli :  το β΄ ενικό πρόσωπο  της οριστικής του 

παρακειµένου .  
 possit :  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής  

υπερσυντελίκου . 
Μονάδες 10 

 

3.α. dictator, is, civitati, Romam, Epheso, preti:  
  Να χαρακτηρίσετε  συντακτικώς  τις παραπάνω  λέξεις  

των κειµένων που σας δόθηκαν .  
Μονάδες 6 

 

 β. ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi: 
  Να αναγνωρίσετε  την παραπάνω  δευτερεύουσα 

πρόταση και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής  
και εκφοράς  της .  

Μονάδες 5 
 

 γ. Noli spectare:  Να εκφράσετε  την απαγόρευση  µε 
τον άλλο τρόπο .  

Μονάδες 4 
 

4 α. Noli spectare quanti homo sit: Για τη δευτερεύουσα 
πρόταση αυτής της περιόδου να δηλώσετε το είδος 
της , να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς  της και να 
τη µεταφέρετε  στον ευθύ λόγο .  

Μονάδες 9 
 

 β. Tu hominem investiga :  Να µετατρέψετε την πρόταση 
αυτή σε βουλητική εξαρτώµενη από τη φράση Cicero 
illum monebat (= ο Κικέρων συµβούλευε εκείνον). 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται  να γράψετε .  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης  :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μετά την 10.30 πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt,
ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini
constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum
aut ex Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis
fuit; patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam
dono data erat. Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam
numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent. Si
quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva
sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse
credita est. 

Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά

από τις παρακάτω  συνεκφορές :
quam rem : ονοµαστική πληθυντικού

αριθµού
aliquod dedecus : δοτική ενικού αριθµού 
eo bello : αιτιατική πληθυντικού

αριθµού
patre imperatore : γενική πληθυντικού

αριθµού
eximiae pulchritudinis : αφαιρετική  ενικού

αριθµού
quodam die : αιτιατική ενικού αριθµού .

Μονάδες 12

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. libentissime, utilia, durius: να γράψετε τους
αντίστοιχους  τύπους των άλλων βαθµών .

Μονάδες 3

2.α. perisse: να γράψετε 
•  τα τρία πρόσωπα  του πληθυντικού αριθµού της
οριστικής ενεστώτα  και µέλλοντα 

•  την ονοµαστική και γενική ενικού και πληθυντικού
αριθµού της µετοχής ενεστώτα  του ουδέτερου
γένους .  

Μονάδες 5

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα
από τους παρακάτω  ρηµατικούς τύπους :
obiecerunt : β΄ ενικό πρόσωπο  προστακτικής  

ενεστώτα  της παθητικής φωνής
constituta est : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής

µέλλοντα της ίδιας φωνής
meruisse : τον ίδιο τύπο του ενεστώτα  της

ίδιας φωνής
data erat : α΄ πληθυντικό  πρόσωπο  

υποτακτικής  ενεστώτα  της ίδιας
φωνής

persuasit : το ίδιο πρόσωπο  υποτακτικής  
παρατατικού της ίδιας φωνής

conloqui : τον ίδιο τύπο του µέλλοντα (να 
ληφθεί υπόψη το υποκείµενο)

docere : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
συντελεσµένου µέλλοντα της ίδιας
φωνής

factu : β΄ πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής
ενεστώτα  της παθητικής φωνής

fugit : β΄ ενικό πρόσωπο  προστακτικής  
ενεστώτα

credita est : απαρέµφατο  µέλλοντα της ίδιας 
φωνής .

Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3.α. Να µεταφέρετε  στο τετράδιό σας την παρακάτω
άσκηση και να συµπληρώσετε τα κενά , ώστε να
φαίνεται  ο συντακτικός  ρόλος της κάθε λέξης .

Asiae : είναι ................ στο ................
Murenae : είναι ................ στο ................
generi : είναι ................ στο ................
dono : είναι ................ στο ................
factu : είναι ................ στο ................
sese : είναι ................ στο ................

Μονάδες 6
β. quae utilia factu essent: 

•  Να αναγνωρίσετε  το είδος και το συντακτικό  ρόλο
της παραπάνω  δευτερεύουσας  πρότασης  (µονάδες 3)

•  να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς
της σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων
(µονάδες  4)

•  να τη µετατρέψετε στον ευθύ λόγο (µονάδες  2).
Μονάδες 9

4.α. Si quid durius ..... praedicabat:
Να αναγνωριστεί  το είδος του υποθετικού λόγου και
να γραφεί  έτσι , ώστε να εκφράζει  υπόθεση αντίθετη
του πραγµατικού για το παρόν καθώς και υπόθεση
δυνατή ή πιθανή .

Μονάδες 9

β. quod imperandum militibus esset:
Να αντικαταστήσετε  τον τύπο της παθητικής
περιφραστικής  συζυγίας  µε τον αντίστοιχο  τύπο του
debeo+απαρέµφατο (µετατροπή παθητικής σύνταξης
σε ενεργητική).

Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην
αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά τη 10:30 πρωινή .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 
 Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam 
dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. 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? Sed antiquitatem 
tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut 
viri antiqui.   
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hac re audita Augustus voluit filiam deterrere quominus id 
faceret. Eo consilio aliquando repente intervenit oppressitque 
ornatrices.  Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen 
Augustus dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, 
donec induxit mentionem aetatis. Tum interrogavit filiam, utrum post 
aliquot annos cana esse mallet an calva.   

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω  λέξεις :  
aetatis : ονομαστική  πληθυντικού αριθμού 
suae : τον ίδιο τύπο του α΄ προσώπου 
tu : την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 
matre :  γενική πληθυντικού αριθμού  
neminem : γενική ενικού αριθμού 
homo inepte : την ίδια πτώση πληθυντικού 

αριθμού  
consilio :  αφαιρετική  πληθυντικού αριθμού  

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

vestem :  αφαιρετική  ενικού αριθμού 
aliis sermonibus : αιτιατική ενικού αριθμού  
tempus : ονομαστική πληθυντικού αριθμού. 

Μονάδες 12 
 

β. multis, bona, antiqui: Nα γράψετε τους αντίστοιχους 
τύπους των άλλων βαθμών .  

 Μονάδες 3 
 

2.α. loquaris: Nα γράψετε τα απαρέμφατα όλων των 
χρόνων (για τους περιφραστικούς  τύπους να ληφθεί 
υπόψη το υποκείμενο). 

Μονάδες 4 
 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν  
από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  

 scire : β΄ ενικό πρόσωπο  προστακτικής   
  του ίδιου χρόνου 

 placere : γ΄ ενικό πρόσωπο  υποτακτικής 
   υπερσυντελίκου  της ίδιας φωνής 

sit : β΄ πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής  
παρακειμένου  

 faceret : γενική γερουνδίου     
intervenit : α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής 

παρατατικού   
oppressit : α΄ πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής  

μέλλοντα της ίδιας φωνής 
vidisse : απαρέμφατο μέλλοντα παθητικής φωνής  
extraxit : αφαιρετική  του σουπίνου 
induxit : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής 

   μέλλοντα της παθητικής φωνής 
interrogavit : γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής  

ενεστώτα  παθητικής φωνής 
 mallet : τον ίδιο τύπο του ενεστώτα . 

 Μονάδες 11 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

3.α. Να μεταφέρετε  στο τετράδιό σας την παρακάτω 
άσκηση και να συμπληρώσετε  τα κενά , ώστε να  
φαίνεται  ο συντακτικός  ρόλος της κάθε λέξης .  

 

 primi : είναι ................ στο ................ 
sermone : είναι ................ στο ................ 
antiquitatem : είναι ................ στο ................ 
viri  : είναι ................ στο ................ 
esse  : είναι ................ στο ................ 
  

Μονάδες 5 
 

β. Sic vive: Να επαναδιατυπώσετε  την πρόταση , ώστε να 
εκφράζεται  η απαγόρευση  και με τους δύο τρόπους .  

  Μονάδες 4 
γ. Quin taces, ut consequaris, quod vis?  
 Να μεταφερθεί  στον πλάγιο λόγο  με εξάρτηση από τις 

φράσεις :  Philosophus hominem interrogat …  
 και Philosophus hominem interrogavit … 

Μονάδες 6 
 

4.α. • Proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris  

 •  Utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva 

Να αναγνωρίσετε  το είδος και το συντακτικό ρόλο 
των δύο παραπάνω  προτάσεων και να αιτιολογήσετε  
την έγκλιση και το χρόνο του ρήματος της καθεμιάς . 

   Μονάδες 8 

β. coluisse:  

 Να χαρακτηρίσετε συντακτικά το απαρέμφατο  
(Μονάδες 2), να γράψετε το υποκείμενό  του (Μονάδες 
2) και να αιτιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου  
(Μονάδες 3). 

 Μονάδες 7 
 
 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 
 

 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 
 Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; 
nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere 
eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur 
tamen simulatione dumtaxat ad tempus. 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».   
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de 
interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi 
unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte 
elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in cubiculum 
vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod tonsoris 
praeripuisset officium.   

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τα παρακάτω  ουσιαστικά και επίθετα :  
tyrannis :  την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 
omnia : αιτιατική ενικού αριθμού στο 

ίδιο γένος 
tempus : αιτιατική πληθυντικού αριθμού  
simulatione :  δοτική ενικού αριθμού  
inopes : γενική πληθυντικού αριθμού στο 

ίδιο γένος 
uxor : αφαιρετική  πληθυντικού αριθμού 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

viri :  κλητική ενικού αριθμού  
ancillarum :  αφαιρετική  πληθυντικού αριθμού 
officium : γενική πληθυντικού αριθμού .  

Μονάδες 9 
 

β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω  αντωνυμίες :  

 quis : τον ίδιο τύπο στο ουδέτερο γένος 
hoc : δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού στο  
  ίδιο γένος 
neutris : γενική ενικού στο ίδιο γένος  
sui : τον ίδιο τύπο του β΄ προσώπου  
eam : αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος .  

 Μονάδες 6 
 

2.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν 
από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  

 possit : γ΄ πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής  
   ενεστώτα  
 coluntur : β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής   
   παρακειμένου  της ενεργητικής  φωνής 

fit : γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής 
  παρατατικού  
ceciderunt : α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής
  ενεστώτα  της ίδιας φωνής 
intellegitur : απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής 
dixisse : τον ίδιο τύπο της παθητικής φωνής 
  (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο 
  αριθμός του υποκειμένου) 
habuissem : β΄ πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής  
  μέλλοντα της ίδιας φωνής 
interficiendo : β΄ενικό πρόσωπο  προστακτικής  
   ενεστώτα  της ενεργητικής  φωνής 
cognovisset : αφαιρετική  σουπίνου  
vulneravit : γενική γερουνδίου 
venit : μετοχή ενεστώτα στην αιτιατική  
  ενικού αριθμού του αρσενικού γένους. 

Μονάδες 11 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β. ferunt: Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό  
πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής  
ενεστώτα  της ίδιας φωνής .  

Μονάδες 4 

 
3.α. Να μεταφέρετε  στο τετράδιό σας την παρακάτω 

άσκηση και να συμπληρώσετε  τα κενά , ώστε να  
φαίνεται  ο συντακτικός  ρόλος της κάθε λέξης .  

 

 sollicita : είναι ................ στο ................ 
 a quo : είναι ................ στο ................ 
 Tarquinium : είναι ................ στο ................ 
 referre : είναι ................ στο ................ 
 uxor : είναι ................ στο ................ 
 ancillarum : είναι ................ στο ................ 
 in cubiculum : είναι ................ στο ................ 

 
  

Μονάδες 7 
 

β. Porcia cultellum tonsorium unguium resecandorum 
causa poposcit:  
Να δηλώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με τελική 
πρόταση (μονάδες  3), σουπίνο  (μονάδες 2) και 
ad+αιτιατική γερουνδιακού (μονάδες 3). 

 
 Μονάδες 8  

 
4.α. • quam fuerint inopes amicorum 

 • quod tonsoris praeripuisset officium: 

 Να αναγνωρίσετε  το είδος των παραπάνω  προτάσεων 
(μονάδες  2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το  
χρόνο του ρήματος της καθεμιάς  (μονάδες  4). 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur:  

 Να αναγνωρίσετε  το είδος του υποθετικού λόγου και 
να τον διατυπώσετε έτσι , ώστε να εκφράζει  υπόθεση  
αντίθετη  του πραγματικού  για το παρόν .  

Μονάδες 6 
 γ. Nullus locus amicitiae eis est: 
   Να ξαναγράψετε  την πρόταση , αφού την εξαρτήσετε  

από τη φράση Cicero dicit .  
Μονάδες 3 

 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  

(ημερομηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόμενο  μάθημα).  Να  μην  
αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  πάνω  μέρος  των  
φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις  σας  παραδοθούν .  Καμιά  άλλη  
σημείωση  δεν  επιτρέπεται  να  γράψετε .  

 Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  
και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  
4.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
5.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  μετά  τη  10.30 ΄  πρωινή .   
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑÏΟΥ 2007 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 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».  

    
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Romā Athenas 
fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses 
pro libero fuit, inde in Asiam abiit. Postea Plato quidam 
Sardianus, cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris 
cognovisset, hominem comprehendit et in custodiam Ephesi 
tradidit. 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω  λέξεις :  
quod :   αιτιατική ενικού αριθμού στο 

αρσενικό  γένος 
pomis : αιτιατική πληθυντικού αριθμού 
idem : αιτιατική ενικού αριθμού  στο θηλυκό γένος 
nostri :  ίδια πτώση στον άλλο αριθμό , στο ίδιο 

γένος  
servus : αφαιρετική  πληθυντικού αριθμού 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

tibi : αφαιρετική  ενικού αριθμού τρίτου 
προσώπου 

menses :  γενική πληθυντικού αριθμού  
litteris :  ονομαστική πτώση στον ίδιο αριθμό 
hominem : κλητική πτώση ενικού και γενική 

πληθυντικού αριθμού . 
Μονάδες 10 

 

β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τα παρακάτω  επίθετα :  
meliora :  το αντίστοιχο επίρρημα στους τρεις βαθμούς   
matura :   τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς 
libero :   την αιτιατική  και αφαιρετική  ενικού 

στο ουδέτερο γένος συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού . 

 Μονάδες 5 
 

2.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν 
από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  

 dixit : αφαιρετική  γερουνδίου 
esse : β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του 

μέλλοντα 
scripsisset : το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του 

μέλλοντα της ίδιας φωνής (να ληφθεί 
υπόψη το υποκείμενο)  

videri : απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια 
φωνή 

fugit : β΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική 
του παρατατικού και στην προστακτική 
ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

cognovisset : ονομαστική πτώση ενικού αριθμού 
αρσενικού  γένους του γερουνδιακού 

comprehendit : απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην 
ίδια φωνή 

tradidit : γ΄ πληθυντικό  πρόσωπο  οριστικής 
ενεστώτα  παθητικής φωνής .  

 Μονάδες 9 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β. nascuntur : Να γράψετε όλες τις μετοχές του ρήματος 
στην ονομαστική πτώση του ενικού 
αριθμού αρσενικού γένους. 

abiit : Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην 
υποτακτική ενεστώτα, παρατατικού και 
μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο). 

Μονάδες 6 

 
3.α. Να μεταφέρετε  στο τετράδιό σας την παρακάτω 

άσκηση και να συμπληρώσετε  τα κενά , ώστε να  
φαίνεται  ο συντακτικός  ρόλος της κάθε λέξης .  

 

 id : είναι ................ στο ................ 
 me : είναι ................ στο ................ 
 fore : είναι ................ στο ................ 
 servus : είναι ................ στο ................ 
 Romā : είναι ................ στο ................ 
 menses : είναι ................ στο ................ 
 fugitivum : είναι ................ στο ................ 

 
  

Μονάδες 7 
 

β.  •   quae scripsisset 

  •   cum eum fugitivum ... cognovisset: 

Να αναγνωρίσετε  το είδος των παραπάνω  προτάσεων  
(μονάδες  2), τον τρόπο εισαγωγής  τους (μονάδες  2) 
και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο  
εκφοράς  τους (μονάδες  4).   

 
 Μονάδες 8  

 
4.α. Plato quidam Sardianus hominem comprehendit:  

 Να μετατρέψετε  την ενεργητική  σύνταξη σε παθητική . 

Μονάδες 5 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β. Licinus servus Athenas fugit et in Asiam abiit:  

 Να μετατρέψετε  τις παραπάνω  προτάσεις  σε πλάγιο 
λόγο , αφού τις εξαρτήσετε από τη φράση Cicero dixit .  

Μονάδες 6 

 γ. Tu hominem tradidisti:  
   Να επαναδιατυπώσετε  την πρόταση , ώστε να  

εκφράζεται  απαγόρευση  και με τους δύο τρόπους .  
Μονάδες 4 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα , κατεύθυνση).  Να 
μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή  σας να παραδώσετε  μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό .  
5. Κάθε απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  μετά τη 10.30΄ πρωινή .   
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem 
publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando 
homines excellentes animum et mentem meam conformabam. 
Sic enim −laudem et honestatem solum expetendo, omnes 
cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse 
ducendo− me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes 
obicere potui.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re 
interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla 
minitans ei instaret, dixit is Sullae: «Licet mihi ostendas 
agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem 
miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium…». 
 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τον ίδιο τύπο των παρακάτω λέξεων στον άλλο 
αριθμό: mihi, corporis, pericula, augur, hac, agmina, 
militum. 

Μονάδες 7 
 

β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά  
από τις παρακάτω  λέξεις :  
bene : τη γενική ενικού του επιθέτου στο 

αρσενικό  γένος στον συγκριτικό  και στον 
υπερθετικό  βαθμό .  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

excellentes : τον ίδιο τύπο στους άλλους 
βαθμούς .  

omnes cruciatus : την αφαιρετική  ενικού .  
tantas dimicationes : την αφαιρετική  πληθυντικού . 

 Μονάδες 8 
 

2.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  

 proponebam :  την αφαιρετική  του σουπίνου .  
colendo : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή. 
conformabam : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της 

προστακτικής μέλλοντα στην παθητική 
φωνή. 

obicere : το απαρέμφατο  μέλλοντα στην 
παθητική φωνή .  

potui : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της  
υποτακτικής παρατατικού. 

noluit : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο  της 
οριστικής ενεστώτα .  

instaret : τον ίδιο τύπο στην υποτακτική 
παρακειμένου  στην ίδια φωνή .  

circumsedisti : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο  της 
υποτακτικής ενεστώτα στην 
παθητική φωνή .  

 Μονάδες 8 
 

β. gerendi : να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων 
στην ονομαστική ενικού του αρσενικού 
γένους στην ίδια φωνή. 

 miniteris : να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο 
στην υποτακτική όλων των χρόνων.  

Μονάδες 7 

 
3.α. Να γίνει  πλήρης συντακτική αναγνώριση των  

παρακάτω  λέξεων :  
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

colendo, excellentes, mortis, parvi, obicere, solus, 
augur, Sullae, quibus, hostem. 

Μονάδες 10 
 

β. licet mortem miniteris: 

να αναγνωρίσετε  το είδος της πρότασης , τον 
συντακτικό  ρόλο , τον τρόπο εισαγωγής  και να 
αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς .   

 Μονάδες 5 
 

4.α. administrandi rem publicam: 

 να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να διευκρινίσετε  αν 
η έλξη είναι υποχρεωτική ή όχι . 

Μονάδες 6 

β. Solus Scaevola augur de hac re interrogatus 
sententiam dicere noluit : 

 να μετατρέψετε  τον ευθύ λόγο σε πλάγιο , αφού τον 
εξαρτήσετε από το :  Cicero dixit . . .  

Μονάδες 6 

 γ. quas ego mihi proponebam: 
   να μετατρέψετε  την ενεργητική  σύνταξη σε παθητική .  

Μονάδες 3 
 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα , κατεύθυνση). Να 
μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή  σας να παραδώσετε  μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα .  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό .  
5. Κάθε απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  μετά τη 10.30΄ πρωινή .   
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante 
tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. 
Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete 
periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. 
Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem 
credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae 
consulueritis. Mementote rem publicam in extremo 
discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est 
Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Nec magis vituperandus est proditor patriae quam 
proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor 
propter suam utilitatem et salutem. Ex quo fit, ut laudandus 
is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis 
esse patriam quam nosmet ipsos. 
 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

 

1.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά  
από τις παρακάτω  λέξεις :  
diem   : την αφαιρετική  ενικού 
muris : την αιτιατική πληθυντικού 
opibus : την ονομαστική πληθυντικού 
urbis : τη γενική πληθυντικού 
communis salutis : την αφαιρετική ενικού (μονάδες 2) 

 Μονάδες 6 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω αντωνυμίες: 

 quae : την αιτιατική ενικού αριθμού στο         
  ουδέτερο γένος 
neminem : τη γενική ενικού αριθμού στο ίδιο 

γένος 
vos ipsi : τη δοτική πληθυντικού της συνεκφοράς 

(μονάδες 2) 
is : την αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό 

γένος 
Μονάδες 5 

 

1.γ. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα 
παρακάτω  επίθετα και επιρρήματα :  

 prope : τον συγκριτικό βαθμό του    
    επιρρήματος 
extremo : τον θετικό βαθμό του επιθέτου στο ίδιο 

γένος, στην ίδια πτώση, στον ίδιο αριθμό 
magis : τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος 
cariorem : τη γενική πληθυντικού του υπερθετικού 

βαθμού στο ίδιο γένος 
Μονάδες 4 

 

2.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  

 dixissent : το δεύτερο ενικό πρόσωπο  στην   
  προστακτική  ενεστώτα  στην ίδια  
  φωνή 
decerptam esse : το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 
cavete : την αιτιατική του σουπίνου  
tutamini : τη γενική του γερουνδίου 
nolite : το δεύτερο ενικό πρόσωπο  στην 

υποτακτική παρατατικού   
fit : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στην 

υποτακτική παρατατικού  
cadat : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

στην οριστική παρακειμένου  στην 
ίδια φωνή 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

esse : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του 
συντελεσμένου μέλλοντα 

 Μονάδες 8 
 

2.β. habemus : να γίνει χρονική αντικατάσταση  στην 
υποτακτική, στο πρόσωπο και στη φωνή 
που βρίσκεται 

Μονάδες 5 
 

sumptum est : να γραφούν τα απαρέμφατα ενεστώτα και 
παρακειμένου στην ενεργητική φωνή 

Μονάδες 2 
 

3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω  λέξεων και φράσεων :  

 

ante diem, decerptam esse, Carthagine, opibus, vobis, 
Punicum, utilitatis, cariorem, esse (τελευταία σειρά 
δεύτερου αποσπάσματος). 

Μονάδες 9 
 

3.β. ut laudandus is sit (nobis): 

 Να αντικατασταθεί  η δευτερεύουσα πρόταση από την 
ισοδύναμη εκφορά  debeo + απαρέμφατο .  

   Μονάδες 4 

3.γ. quam nosmet ipsos: 

 Να γράψετε τον β΄ όρο σύγκρισης  με τον άλλο τρόπο .  

  Μονάδες 2 
 

4.α. Cum omnes recentem esse dixissent: 

 Να αναγνωρίσετε  το είδος της πρότασης (μονάδα 1), 
τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να  
αιτιολογήσετε την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο 
εκφοράς  της (μονάδα 1). Να ξαναγράψετε  την 
πρόταση , αντικαθιστώντας  τον cum με τον ubi 
(μονάδες  2). 

Μονάδες 6 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

  qui pro re publica cadat:  

  Να αναγνωρίσετε  το είδος της πρότασης (μονάδα 1) 
και να αιτιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς της 
(μονάδες  2). 

Μονάδες 3 

4.β. Opibus urbis nolite confidere: 

 Να δηλωθεί η απαγόρευση  με τον άλλο τρόπο .  

Μονάδες 2 

4.γ. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite: 

 Να μετατρέψετε  τον ευθύ λόγο σε πλάγιο , αφού τον 
εξαρτήσετε από το Cato monet eos (μετατρέποντας  
την κύρια πρόταση σε δευτερεύουσα). 

Μονάδες 4 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα , κατεύθυνση).  Να 
μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  μαζί  με το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας  και μόνον ανεξίτηλης  μελάνης .  
5. Κάθε απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.00 π .μ . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 

Α1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat 
Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. 
Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. 
Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem 
secuta est.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Eo consilio aliquando repente intervenit oppressitque ornatrices. 
Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus 
dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec 
induxit mentionem aetatis. Tum interrogavit filiam, utrum post 
aliquot annos cana esse mallet an calva. Cum illa respondisset «ego, 
pater, cana esse malo», mendacium illi pater obiecit: «Non dubito quin 
calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae te calvam faciant?» 
 

Μονάδες 40 
 

Παρατηρήσεις  
 

 

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά  
από τις παρακάτω  λέξεις :  
partibus   : τη γενική πληθυντικού 
milites : την κλητική ενικού 
ingentem : την ονομαστική  πληθυντικού 

του ουδετέρου γένους στον 
συγκριτικό  βαθμό 

ornatrices : την ονομαστική ενικού 
vestem : την αφαιρετική  ενικού 
aliis : τη γενική ενικού στο ίδιο γένος 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

sermonibus : την ονομαστική ενικού 
tempus : την αιτιατική πληθυντικού 
mentionem : τη δοτική ενικού 
filiam : τη γενική ενικού 
annos : την αφαιρετική ενικού 
mendacium  : τη γενική πληθυντικού 
quid : την ονομαστική ενικού του   

θηλυκού γένους 
istae : την αιτιατική ενικού του 

ουδετέρου γένους 
te : τη γενική πληθυντικού στο 

τρίτο πρόσωπο . 
 Μονάδες 15 

 
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  

από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  
 moverat : την αφαιρετική  του σουπίνου  

fuerat : το τρίτο ενικό πρόσωπο  του 
   παρατατικού  στην υποτακτική 
occiso : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του 
   παρακειμένου  της οριστικής  στην 
   ενεργητική  φωνή 
orabat : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο  του 
  ενεστώτα  της υποτακτικής  στην 
  ίδια φωνή 
imponeretur : το απαρέμφατο  του  ενεστώτα  στην 
  ίδια φωνή 
conduxit : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του 
  ενεστώτα  της προστακτικής  στην 
  ίδια φωνή 
secuta est  : τη γενική του γερουνδίου 
intervenit : το τρίτο πληθυντικό  πρόσωπο  του 
  ενεστώτα  της οριστικής .  
oppressit  : το δεύτερο πληθυντικό  πρόσωπο  
    του μέλλοντα της προστακτικής   

 στην ίδια φωνή 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

deprehendit :  το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του 
  υπερσυντελίκου της υποτακτικής στην 

 ίδια φωνή 
extraxit : το πρώτο ενικό πρόσωπο του μέλλοντα 
  της οριστικής στην παθητική φωνή 
mallet : το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα στην 
  ίδια έγκλιση 
respondisset : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του 
  μέλλοντα της οριστικής στην ίδια φωνή 
obiecit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του  

 παρατατικού της υποτακτικής στην  
 παθητική φωνή 

faciant : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του 
  παρακειμένου της υποτακτικής στην ίδια 

 φωνή. 
Μονάδες 15 

 
 

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω  λέξεων :  

 

Romam, piscatoriam, aliquando, earum, vidisse, 
tempus, calvam. 

(Μονάδες 7) 
 

Γ1β. «ne istae te calvam faciant»: να αναγνωρίσετε το είδος 
της πρότασης (μονάδα1) και τη συντακτική της 
λειτουργία (μονάδα1) και να αιτιολογήσετε τον 
τρόπο εισαγωγής  της (μονάδες 2), την έγκλιση  
(μονάδα  1) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες  3). 

(Μονάδες 8) 

Μονάδες 15 
 

Γ2α. «Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat» :  
να μετατρέψετε  την ενεργητική  σύνταξη σε  
παθητική .  

(Μονάδες 3) 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ2β. «occiso Scriboniano»: να μετατρέψετε  τη μετοχή στην  
αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση , η οποία να 
εισάγεται  με τον ιστορικό-διηγηματικό σύνδεσμο  
cum .  

(Μονάδες 4) 

 

Γ2γ. «ego, pater, cana esse malo»: να μετατρέψετε τον ευθύ 
λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση  από τη φράση «Iulia 
respondit» .  

(Μονάδες 8) 

Μονάδες 15 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα , κατεύθυνση).  Να 
μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  μαζί  με το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο  

με μαύρο στυλό διαρκείας  και μόνον ανεξίτηλης  
μελάνης .  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι 
αποδεκτή .  

6. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων .  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.00 π .μ . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ  23 ΜΑÏΟΥ 2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 

Α1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam 
laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. 
Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex 
qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta 
est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex 
Asia deportatum. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo 
Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum 
causa poposcit eoque velut forte elapso se vulneravit. Clamore deinde 
ancillarum in cubiculum 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...». 
 

Μονάδες 40 
 

Παρατηρήσεις  
 

 

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά  
από τις παρακάτω  λέξεις :  
suspicionem : την κλητική ενικού  
quandam : την αιτιατική ενικού στο 

ουδέτερο γένος 
continenter : τον συγκριτικό  βαθμό του 

επιρρήματος 
rem : τη δοτική πληθυντικού 
laus : τη γενική ενικού 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

generi : την αιτιατική ενικού 
aliquod : τη γενική ενικού στο ίδιο γένος 
dedecus : την αφαιρετική  ενικού 
viri : τη γενική πληθυντικού 
cultellum : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
eoque : την ονομαστική  πληθυντικού 

στο θηλυκό γένος 
tonsoris : τη δοτική πληθυντικού 
hoc : την ίδια πτώση στον άλλο 

αριθμό στο ίδιο γένος 
certissimum : την αφαιρετική ενικού του 

συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος 
tale : τη γενική πληθυντικού στο ίδιο 

γένος 
 Μονάδες 15 

 
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν 

από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  
laudare : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του 

 ενεστώτα  της υποτακτικής  στην 
ίδια φωνή 

vidit : το απαρέμφατο  του μέλλοντα  στην 
 παθητική φωνή 
vixit : την αφαιρετική  του σουπίνου 
obiecerunt : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

 του παρατατικού της υποτακτικής  
στην ίδια φωνή 

constituta est : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του 
 ενεστώτα  της οριστικής στην ίδια 

φωνή 
interficiendo  :  το δεύτερο ενικό πρόσωπο του 
  ενεστώτα  της προστακτικής  στην   

ενεργητική  φωνή 
cognovisset  :  το τρίτο ενικό πρόσωπο του 

  μέλλοντα της υποτακτικής  στην 
  ίδια φωνή (να ληφθεί υπόψη το 
  υποκείμενο) 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

resecandorum  : το πρώτο ενικό πρόσωπο του 
  συντελεσμένου  μέλλοντα της 
  οριστικής στην ενεργητική  φωνή 
poposcit : τη μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική 

  ενικού 
elapso : τη γενική του γερουνδίου 
obiurgandam : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του 

  παρακειμένου  της οριστικής στην 
  ενεργητική  φωνή 

venit : το τρίτο ενικό πρόσωπο  του 
  παρατατικού της οριστικής στην 
  ενεργητική  περιφραστική  συζυγία  
  (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

praeripuisset : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του 
   ενεστώτα της οριστικής στην ενεργητική

 φωνή 
est : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του 

  μέλλοντα της προστακτικής 
molientem : το απαρέμφατο  ενεστώτα  

 
Μονάδες 15 

Γ1α. «quod Asiam vidit» : να αναγνωρίσετε το είδος της 
πρότασης (μονάδα 1), να δηλώσετε τη συντακτική της 
λειτουργία (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την 
έγκλιση εκφοράς της (μονάδα 1). 

Μονάδες 3 

Γ1β. «Murenam laudare debemus»: να αντικαταστήσετε το 
debeo+απαρέμφατο από τον αντίστοιχο τύπο της 
παθητικής περιφραστικής συζυγίας . Να δηλώσετε και 
το ποιητικό αίτιο .  

Μονάδες 6 

Γ1γ. «cum viri sui consilium de interficiendo Caesare 
cognovisset»: να μετατρέψετε την πρόταση σε μετοχική 
με αφαιρετική απόλυτη . 

Μονάδες 6 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 

Γ2α. Να γίνει  πλήρης συντακτική αναγνώριση των  
παρακάτω  λέξεων :  

 

luxuriae, Murenae, nomini, uxor, tonsorium, secreto 
Μονάδες 6 

Γ2β. «Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus 
Brutus ad eam obiurgandam venit quod tonsoris 
praeripuisset officium»: να εξαρτηθεί  από τη 
φράση «Aliquis dicit». 

Μονάδες 4 

Γ2γ. «cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa 
poposcit»: να αντικαταστήσετε  με τελική πρόταση 
(μονάδες  3) και με σουπίνο (μονάδες  2) τον 
προσδιορισμό  του σκοπού που υπογραμμίζεται .   

Μονάδες 5 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  

εξεταζόμενο  μάθημα) .   Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  
4.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  

στυλό .   
5.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  10.30 π .μ .  

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 

Α1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam 
mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. 
Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et 
audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit 
esse quam recuperatio fugitivi.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, 
semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes 
animum et mentem meam conformabam. Sic enim - laudem et 
honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia 
pericula mortis parvi esse ducendo - me pro salute vestra in tot ac 
tantas dimicationes obicere potui. 
 

Μονάδες 40 
 

Παρατηρήσεις  
 

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά  
από τις παρακάτω  λέξεις και φράσεις :  

summa : τον αντίστοιχο τύπο στον 
συγκριτικό  βαθμό 

parvi : το επίρρημα στον υπερθετικό 
βαθμό 

preti : την αιτιατική ενικού 
scelus : την ονομαστική πληθυντικού 
tanto dolore : την ονομαστική ενικού 
nihil : την αφαιρετική  ενικού στο ίδιο 

γένος 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ei : τη γενική πληθυντικού στο 
θηλυκό γένος 

gratius : την αιτιατική πληθυντικού 
θηλυκού γένους στον ίδιο 
βαθμό 

quas : τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος 
bene : την αιτιατική πληθυντικού του 

επιθέτου στο ουδέτερο γένος του 
συγκριτικού βαθμού 

rem : την αφαιρετική ενικού 
mentem : τη γενική πληθυντικού 
omnes : την αφαιρετική  ενικού στο ίδιο 

γένος 
cruciatus : την αφαιρετική  ενικού . 

 Μονάδες 15 

 
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν 

από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  
investiga : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο  του 

μέλλοντα στην ίδια έγκλιση και 
φωνή 

mitte : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο  της 
οριστικής του παρακειμένου  
στην ίδια φωνή 

rediens : τo γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της 
οριστικής του ενεστώτα  στην 
ίδια φωνή 

deduc : το γ΄ ενικό πρόσωπο της 
υποτακτικής  του παρακειμένου  
στην ίδια φωνή 

noli : το β΄ ενικό πρόσωπο της 
οριστικής του ενεστώτα  

sit : το α΄ πληθυντικό  πρόσωπο  της 
υποτακτικής  του παρατατικού 

adfectus est : το β΄ ενικό πρόσωπο της 
οριστικής του ενεστώτα  στην 
ίδια φωνή 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

possit : το απαρέμφατο του παρακειμένου  
gerendi : το γ΄ πληθυντικό  πρόσωπο  της 

υποτακτικής  παρατατικού  στην 
παθητική φωνή 

administrandi : το β΄ ενικό πρόσωπο της 
υποτακτικής του υπερσυντελίκου 
στην ίδια φωνή 

colendo : την αφαιρετική  του σουπίνου 
proponebam : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο  της 

υποτακτικής  υπερσυντελίκου  
στην ίδια φωνή 

conformabam : το απαρέμφατο μέλλοντα στην 
παθητική φωνή 

expetendo : το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής 
του συντελεσμένου μέλλοντα στην 
ίδια φωνή 

obicere : τη μετοχή του μέλλοντα στην 
ονομαστική ενικού του θηλυκού 
γένους .   

Μονάδες 15 

Γ1α. «tu hominem investiga» : να επαναδιατυπώσετε την 
πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους 
δύο τρόπους .  

Μονάδες 4 

Γ1β. «rediens»: να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχη 
πρόταση, ώστε να εκφράζει το σύγχρονο σε σχέση με 
το ρήμα της πρότασης, στην οποία ανήκει .  

Μονάδες 2 

Γ1γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω  τύπων :  

Epheso, tecum, nihili, dolore, cupidus, gerendi, tot, 
mortis, me. 

Μονάδες 9 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ2α. «ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi»: να 
αναγνωρίσετε  το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να  
αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής  της (μονάδα  1),  
να δηλώσετε  τη συντακτική της λειτουργία    
(μονάδα  1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και 
τον χρόνο εκφοράς  της (μονάδες  2).  

Μονάδες 5 

Γ2β. «cogitando homines excellentes» : να γίνει η γερουνδιακή 
έλξη (μονάδες 3) και να αιτιολογηθεί αν είναι 
υποχρεωτική (μονάδες 2). 

Μονάδες 5 

Γ2γ. «Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem 
publicam, semper mihi proponebam»: να μετατρέψετε  
τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση 
«Cicero dicit». 

Μονάδες 5 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  

εξεταζόμενο  μάθημα) .   Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  
4.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  

στυλό .   
5.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  10.30 π .μ .  

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 
Α1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 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. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non 
solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio 
victoria parta sit. 
………………………………………………………………………………………………………… 
  

Quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si 
in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc 
intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum 
fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non 
fateatur. 

Μονάδες  40 
 

Παρατηρήσεις  
 

Β1. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθεμιά  από  τ ις  
παρακάτω  λέξεις  και  φράσεις :  

 
bell is civi l ibus :  την  αιτ ιατ ική  ενικού  
miserius  :  τον  αντίστοιχο  τύπο  στον  υπερθετ ικό  

βαθμό  
ipsa :  την  αιτ ιατ ική  ενικού  στο  ουδέτερο  

γένος  
victores :  την  αφαιρετ ική  πληθυντικού  
ferociores :  την  αφαιρετ ική  ενικού  στον  θετ ικό  

βαθμό  στο  ίδ ιο  γένος  
tales ( το  πρώτο  του  κε ιμένου )  :  τη  γενική  ενικού  στο  ίδ ιο  γένος  
exitus : την αφαιρετική ενικού  
iis :  τη  γενική  πληθυντικού  στο  θηλυκό  

γένος   
auxilio : την αιτιατική ενικού  
auctoritatem : την  ονομαστική  ενικού  
multi : το  επίρρημα  στον συγκριτικό  βαθμό  
hunc : τη  δοτική ενικού  στο  ίδιο γένος  
castra : τη  γενική  πληθυντικού  
stultum : τον  αντίστοιχο  τύπο  στο  θηλυκό  γένος .  
 

 Μονάδες  15 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β2. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθέναν  από  τους  
παρακάτω  ρηματικούς  τύπους :  

 
reddit : το  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  οριστικής  του  

παρακειμένου  στην  ίδ ια  φωνή  
sint : το  γ΄  πληθυντικό  πρόσωπο  της  

προστακτικής  του  μέλλοντα  
cogantur : τo γ΄  ενικό  πρόσωπο  της  υποτακτικής  

του  παρατατικού  στην  ίδ ια  φωνή  
fiant : το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού του 

ουδετέρου γένους 
velit : το  γ΄  ενικό  πρόσωπο  της  οριστικής  του  

ενεστώτα  
obsequatur : το  γ΄  πληθυντικό  πρόσωπο  της  

οριστικής  του  μέλλοντα  
parta sit : το  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  οριστικής  του  

παρακειμένου  στην  ενεργητική  φωνή  
animadvertissem : το σουπίνο και στους δύο τύπους 

 
dicerent : τον  αντίστοιχο  τύπο  της  υποτακτικής  

του  παρακειμένου  στην  ίδ ια  φωνή  
intellego : το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια 

φωνή 
pervenerit : το  β΄  πληθυντικό  πρόσωπο  της  

οριστικής  του  παρατατικού  
indendit : το  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  προστακτικής  

του  ενεστώτα  στην  ίδ ια  φωνή  
videat : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 
fateatur : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

μέλλοντα. 
 

Μονάδες 15 
 
Γ1α .  Να  γίνε ι  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  τύπων :  
 

miserius, ferociores, bellorum, iis, id, fore, coniurationem. 
Μονάδες  7 

 
Γ1β .  «in bellis civilibus»: να  αντικατασταθεί  o επιθετικός  προσδιορισμός  

με  δευτερεύουσα  πρόταση . 
Μονάδες  3 

 
Γ1γ .  «Bellorum enim ... parta sit.»: να μετατρέψετε  τον ευθύ  λόγο  σε  

πλάγιο με εξάρτηση  από τη φράση «Cicero scripsit». 
Μονάδες  5 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ2α .  «etiamsi natura tales non sint»: να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της  πρότασης  
(μονάδα  1)  και  να  δικαιολογήσετε  την  έγκλιση  και  τον  χρόνο  
εκφοράς  της  (μονάδες  2) .  

Μονάδες  3 
 

Γ2β .  «quae velit victor»: να  αναγνωρίσετε  το είδος  της  πρότασης  
(μονάδα  1), να δικαιολογήσετε  την  έγκλιση  και τον χρόνο  εκφοράς  της  
(μονάδες 2) και  να δηλώσετε το συντακτικό της ρόλο (μονάδα 1). 

Μονάδες  4 
 

Γ2γ .  «Νunc intellego ... stultum fore»: να  εντοπίσετε  τον  εξαρτημένο  
υποθετικό  λόγο  (μονάδα  1) ,  να  τον  μετατρέψετε  σε  ανεξάρτητο  
(μονάδες  4) ,  να  τον  χαρακτηρίσετε  ως  προς  το  είδος  του  (μονάδα  1)  
και  να  σχηματίσετε  υποθετικό  λόγο  που  να  δηλώνει  υπόθεση  
δυνατή  ή  πιθανή  στο  παρόν -μέλλον  (μονάδες  2) .  

Μονάδες  8 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1.  Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Στο  εσώφυλλο  
πάνω -πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  στοιχε ία  μαθητή .  Στην  αρχή  
των  απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω -πάνω  την  ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  
να  μη  γράψετε  πουθενά  στις  απαντήσεις  σας  το  όνομά  σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  
να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  
μόνο  με  μαύρο  στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .   

4. Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίναι  αποδεκτή .  
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  10.30 π .μ .  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 
 
Α1.  Να  μεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  τα  παρακάτω  αποσπάσματα : 

 Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini 
patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, 
deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae 
consulueritis. Mementote rem publicam in extremο discrimine quondam 
fuisse! 
………………………………………………………………………………………… 
 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum 
praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. 
………………………………………………………………………………………… 

Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an 
calva. Cum illa respondisset «ego, pater, cana esse malo», mendacium illi 
pater obiecit: «Νon dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae 
te calvam faciant?».  

 
Μονάδες  40 

 
Παρατηρήσεις  

 
Β1. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθεμία  από  τ ις  

παρακάτω  λέξεις  και  φράσεις :  
 

prope :  τον  υπερθετικό  βαθμό  
opibus  :  την  ονομαστική  πληθυντικού  αριθμού  
nimia :  τον  αντίστοιχο  τύπο  στο  συγκριτ ικό  

βαθμό  
neminem :  τη  γενική  ενικού  αριθμού 
ipsi :  τη  δοτική  ενικού  αριθμού στο  θηλυκό  

γένος  
extremo :  τον  αντίστοιχο  τύπο  στο  θετικό  βαθμό  
discrimine : την αιτιατική πληθυντικού  αριθμού  
nobili genere :  την  ονομαστική  πληθυντικού  αριθμού  
exercitui : την αφαιρετική πληθυντικού  αριθμού  
omnes : την  αφαιρετική  ενικού  αριθμού  στο  

θηλυκό  γένος  
illa : την  ονομαστική  ενικού  αριθμού  στο  

ουδέτερο γένος 
pater : τη  γενική πληθυντικού  αριθμού  
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istae : τη  γενική  πληθυντικού  αριθμού  στο  ίδιο 
γένος 

te : τη  δοτική  πληθυντικού  αριθμού  στο  
γ΄πρόσωπο .  

 
 Μονάδες  15 

 
Β2. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθέναν  από  τους  

παρακάτω  ρηματικούς  τύπους :  
 

habemus : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής 
μέλλοντα στην ίδια φωνή 

cavete : το σουπίνο και στους δύο τύπους 
tutamini : τις μετοχές όλων των χρόνων στην αιτιατική 

ενικού του αρσενικού γένους 
nolite : το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής 

παρατατικού 
deponite : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής 

παρακειμένου στην ίδια φωνή 
natus : το απαρέμφατο του ενεστώτα 
abiret : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

μέλλοντα 
edixit : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 

ενεστώτα στην ίδια φωνή 
abstinerent : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 

ενεστώτα στην ίδια φωνή 
mallet : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

ενεστώτα 
obiecit : το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής 

παρατατικού στην άλλη φωνή 
faciant : τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή. 

 

Μονάδες 15 
 
Γ1α .  Να  γίνε ι  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  τύπων :  
 

opibus, vobis, neminem, patriae (το 1ο  του  κειμένου),  fuisse, bello, 
genere, aliquot, cana, illi, te.  

Μονάδες  11 

Γ1β .  «Itaque cavete periculum»: να  επαναδιατυπώσετε  την πρόταση,  
ώστε  να εκφράζεται  απαγόρευση  και με  τους δύο  τρόπους . 

Μονάδες  4 
 

Γ2α .  «quin calva esse nolis»: να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της  πρότασης  
(μονάδα  1) ,  να  αιτ ιολογήσετε  τον  τρόπο  εισαγωγής  της  (μονάδα  1) ,  
να  δηλώσετε  τη  συντακτική  της  λειτουργία  (μονάδα  1)  και  να  
δικαιολογήσετε  την  έγκλιση  και  τον  χρόνο  εκφοράς  της  (μονάδα  1) .  

Μονάδες  4 
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Γ2β .  Να  μετατρέψετε :   
•  τη  μετοχή  στη  φράση  «T. Manlius consul natus…» σε ισοδύναμη 

δευτερεύουσα  πρόταση  (μονάδες 2). 
•  τη  δευτερεύουσα  πρόταση  «Is cum aliquando castris abiret» σε 

μετοχή  (μονάδες 2). 
 Μονάδες  4 

 
Γ2γ .  «Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an 

calva» :  να  μετατρέψετε  την  πλάγια  ερωτηματική  πρόταση  της  
περιόδου  σε  ευθεία  ερώτηση  με  όλους  τους  δυνατούς  τρόπους  ως  
προς  την  εισαγωγή .   

 Μονάδες  7 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1.  Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Στο  εσώφυλλο  
πάνω -πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  στοιχε ία  μαθητή .  Στην  
αρχή  των  απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω -πάνω  την  ημερομηνία  
και  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  
τετράδιο  και  να  μη  γράψετε  πουθενά  στις  απαντήσεις  σας  το  όνομά  
σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα 
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  
αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  
φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  
μόνο  με  μαύρο  στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .   

4. Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίναι  αποδεκτή .  
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
6. Ώρα  δυνατής  αποχώρησης :  10.30 π .μ .  
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 







 1   –   –    
 

 

 1   3  

  

     

 30  2016 

 :    
(  ) 

 :  (3) 

 
 

Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, 
propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil 
ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi. 
......................................................................................................................... 

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. 
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gratius :       
durius :       
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videbatur :        
monitum esse :       

    
fugit :       

    (  
     ) 

perisse :    
credita est :       
inventam esse 
 
praecepit 
 
emitteret 

 
dixit  

:  
 
:  
 
:  
 
:  

      
    

      
    

      
     

      
   

introrupisset 
 
orta est 
 
 
 

:  
 
:  
 

      
    

      
   . 

 

 15 

 

1 .  «ut nihil ei . . .  fugitivi»:       

(  1)            
(  1) ,    (  1)       
(  1) .   

 4  

 

1 . «servi», «gratius», «fugitivi», «suum», «reverti», «a servo»:  
     .   

 6 
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1 . «perisse» :       (  1)   
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 2 

1 .  «ut (is) eam postero die repente in eum locum emitteret»:  
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 3  

 

2 .  «quod imperandum militibus esset»:      
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(     ) .  

 4 
 

2 . «praecepit ut...futurus esset»:        
. 

  4 

2 .  «admissis amicis»:        
  /   cum .  

 3 

2 .  «Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse 
praedicabat»:         
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 1   –   –   

 

 1   3  

  

      

 30  2016 

 :  

  (  ) 

 :  (3) 

 
 

 Excl sus ab insidiat ribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen 
est Hermaeum. Paulo post rum re caedis exterritus prorepsit ad solarium 
proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. 

………………………………………………………………………………………… 
 Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine 
ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam 
esse put tis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante 
tertium diem» inquit «scit te decerptam esse Carthagine».  
………………………………………………………………………………………… 

Audit  salutati ne Caesar dixit: «Domi satis salutati num talium audio». 
Tum v nit corvo in mentem verb rum domini sui: «Oleum et operam perdidi». 
Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc 
emerat. 
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. 
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1 . N           
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insidiat ribus :        
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caedis :         
se :         
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praecocem :      
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1 . proximum:            

    (  1)  ,   ,   
      (  3) .  
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  :  
Excl sus :       

    
recesserat :       

    
exterritus :       

    
prorepsit :      
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attulit :       

    
ostendensque :      
decerptam esse :        
dixit :        

     
venit :    . 

 10  
2 .  perdidi:             

   (     ,   ). 
 5 

 
1 .           

:  Caligulae,  cui,  se,  die,  decerptam esse (    ),  
ex arbore,  recentem,  salutati num,  corvo,  quanti.   

 5  

1 . «Cato attulit […] ficum praecocem»:     
  .  

 2  

1 . in curiam:      ,   
         . 

 domi :       ,    
        .    

 4 
1 .  «Ad haec verba Augustus risit» :       
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 4 
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

 Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie 
squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem 
concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum.  

………………………………………………………………………………………… 
 Bello Latīno T. Manlius consul nobili genere natus exercitui 
Rōmanōrum praefuit. Is cum aliquando castris abīret, edixit ut omnes pugnā 
abstinērent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitāvit et a 
duce hostium his verbis proelio lacessītus est: […].  
………………………………………………………………………………………… 

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et mināci 
animo perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra 
illa moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego 
nisi peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in līberā 
patriā mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra 
sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet. 

 
Α1.  Να γράψετε  στο τετράδιό σα̋ τη μετάφραση των παραπάνω 
κειμένων . 

Μονάδε̋  40 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Β1. Nα  γράψετε  του̋  τύπου̋  που  ζητούνται  για  καθεμιά  από τι̋ 
παρακάτω λέξει̋ :  

ingentis :  το επίρρημα στον  θετικό βαθμό  

facie :  την αιτ ιατική του πληθυντ ικού αριθμού  
similem :   την αφαιρετική  του ενικού αριθμού στο 

ίδιο γένο̋ στον υπερθετικό  βαθμό  
quem :  την ονομαστική  του πληθυντ ικού  

αριθμού  στο θηλυκό γένο̋  
exercitui :  τη  γενική του ενικού αριθμού   
proelio :  την ίδια πτώση στον άλλον  αριθμό   
mināci :  την ονομαστική του πληθυντ ικού 

αριθμού στο ουδέτερο γένο̋ στον 
συγκριτ ικό βαθμό  

illa : τον ίδιο τύπο στον άλλον αριθμό  
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penātes :  τη  γενική  του πληθυντ ικού  αριθμού  
nihil : τη  δοτική  του  ενικού  αριθμού   
diu :   τον συγκριτ ικό βαθμό  
miserrima :  την κλητική του ενικού αριθμού  στο  
  αρσενικό γένο̋ στον θετικό βαθμό  
hos : την  αφαιρετική του ενικού  αριθμού στο 

θηλυκό γένο̋  
mors : την  αφαιρετική του ενικού  αριθμού  
servitus : τη γενική  του  ενικού αριθμού  

 Μονάδε̋  15  
 

Β2α .  Nα γράψετε του̋ τύπου̋ που ζητούνται  για καθένα ν  από του̋ 
παρακάτω ρηματικού̋ τύπου̋:  

existimāvit :  το α΄ ενικό πρόσωπο τη̋ υποτακτική̋ ενεστώτα 
στην ίδια φωνή 

venīre :  τη δοτική του γερουνδίου 
aspexit :  το β΄ ενικό πρόσωπο τη̋ προστακτική̋ 

ενεστώτα στην ίδια φωνή 
concēpit :  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο τη̋ οριστική̋ του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 
praefuit :  το απαρέμφατο ενεστώτα 
abīret :  το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 
abstinērent :  την αιτιατική ενικού τη̋ μετοχή̋ του μέλλοντα 

στο θηλυκό γένο̋ 
habērem : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο τη̋ οριστική̋ του 

μέλλοντα στην άλλη φωνή 
pati :  το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη 

το υποκείμενο)  
possum :  το β΄ πληθυντικό πρόσωπο τη̋ υποτακτική̋ 

ενεστώτα. 
  Μονάδε̋  10  
Β2β .  ingredienti:  να γράψετε το α΄ πληθυντικό πρόσωπο τη̋ υποτακτική̋ όλων 

των χρόνων (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι αναγκαίο). 
Μονάδε̋ 5 

 
 
Γ1α .  Να γίνει πλήρη̋  συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

magnitudinis,  consul,  aliquando,  animo,  miserrima.   
Μονάδε̋  5  

Γ1β .  «Respondit ille se esse Orcum» 
 «Ego nihil iam pati possum» 
  Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων (μονάδε̋ 2) και να 

αιτιολογήσετε την πτώση του̋ (μονάδε̋ 2) .  

Μονάδε̋ 4  

Γ1γ .  « filius […] a duce hostium his verbis proelio lacessītus est»: να  
μετατρέψετε  την  παθητική σύνταξη σε ενεργητική . 

Μονάδε̋ 3 
Γ1δ .  natus: να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση (μονάδε̋ 2) .  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 ingredienti :  να  αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική 
πρόταση, ε ισαγόμενη με τον σύνδεσμο dum (μονάδα 1).  

Μονάδε̋  3 

 

Γ2α .  «at contra hos, si pergis,  aut immatūra mors aut longa servitus 
manet» :  να  εντοπίσετε  τον  υποθετικό  λόγο (μονάδα 1),  να 
αναγνωρίσετε το είδο̋ του (μονάδα 1) και  να τον μετατρέψετε ώστε 
να εκφράζει  υπόθεση αντ ίθετη προ̋ την πραγματικότ ητα για το 
παρελθόν (μονάδε̋ 2)  καθώ̋ και  υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το 
παρόν και  το μέλλον (μονάδε̋ 2) .   

 Μονάδε̋ 6 

Γ2β .  «nisi  f i l ium habērem, l ībera in l īberā patriā mortua essem»:  να  
μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντ ίστοιχη μετοχή ,  
πραγματοποιώντα̋  τ ι̋ αναγκαίε̋ αλλαγέ̋  (μονάδε̋ 2) και  να 
αιτ ιολογήσετε την πτώση τη̋ μετοχή̋ (μονάδ α  1).  

 Μονάδε̋ 3 
Γ2γ .  Αφού καταγράψετε  τ ι̋ δευτερεύουσε̋ επιρρηματικέ̋ προτάσει̋ που 

υπάρχουν στα δύο πρώτα κείμενα (μονάδ ε̋  2 ) ,  να α ιτ ιολογήσετε 
τον τρόπο εισαγωγή̋  και εκφορά̋  του̋  (μονάδε̋  4).         

Μονάδε̋ 6  
  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  

 
1.  Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -

πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε  
πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋ να 
παραδώσετε μαζ ί  με το τετράδιο και  τα φωτοαντ ίγραφα.  

3.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι  που δεν σβήνε ι .   

4.  Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη ε ίναι  αποδεκτή.  
5.  Διάρκε ια εξέταση̋:  τρε ι̋  (3)  ώρε̋ μετά τη δ ιανομή των φωτοαντ ιγράφων.  
6.  Ώρα  δυνατή̋ αποχώρηση̋:  10. 00 π.μ.  

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


