
 

 

 

 

 

  

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/4/2013  
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΣΜΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  
 

 

 

Α. Κείμενα 
 

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. 

 

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 

 
 

 

 
 

 

 

Φάσμα  
προπαρασκευή για  

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

 

 

σύγχρονο 

25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      210 50 20 990 – 210 50 27 990 

25ης Μαρτίου 74  – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      210 50 50 658 – 210 50 60 845 

Γραβιάς 85            - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ        210 50 51 557 – 210 50 56 296 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

μαθητικό φροντιστήριο 



Παρατηρήσεις 
 

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  (μονάδες 40) 

 
 

     2.α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για 

κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις. 
 

mater: η γενική πληθυντικού. 

Penates mei: αφαιρετική πληθυντικού. 
Singularis proelii: η γενική πληθυντικού. 

His verbis: η αιτιατική ενικού. 

Voluntati: η κλητική ενικού. 

utilitati : γενική πληθυντικού αριθμού 
communis : κλητική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο 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 

                                                                                (13 μονάδες) 

 
 

 

2.β)Celerrime: να σχηματίσετε τους υπόλοιπους βαθμούς. 
     Minaci: να σχηματίσετε το επίρρημα σε όλους τους βαθμούς. 

     Magis : να γραφούν οι άλλοι βαθμοί.  

          (3 μονάδες) 

 
 

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. 

Peperissem: γ’ ενικό υποτακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής (να 

ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 
Sunt: να κλιθεί η προστακτική μέλλοντα. 

Oppugnaretur: δοτική γερουνδίου. 

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. 

consulit : μετοχή μέλλοντα, ουδέτερο γένος στην ονομαστική 

πληθυντικού 
fit :τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

cadat : απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

(10 μονάδες) 

3.β) Congrediamur : να γραφούν οι ονοματικοί τύποι του ρήματος. 

Ire: να γράψετε τη γενική του γερουνδίου.  (5 μονάδες) 



 

 
4. «Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?»: να μετατρέψετε 

την ευθεία ερώτηση σε δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική με εξάρτηση 

από τη φράση mater quaerebat.  (4 μονάδες) 
 

 

5.  « Occupata urbe»: να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα 

πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό \ διηγηματικό cum. (2 μονάδες) 
 

6.  «ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur»: να δηλώσετε το 

σκοπό με τον κατάλληλο τύπο του σουπίνου.  (2 μονάδες) 
 

7.  «Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur»: να 

αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον μετατρέψετε, 
ώστε να δηλώνει υπόθεση πιθανή ή δυνατή.   (3 μονάδες) 

 

 
8.  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).     (3 μονάδες) 

 

9. quam nosmet: 
Να εκφράσετε τον β΄ όρο σύγκρισης με τον άλλο τρόπο.  (2 μονάδες) 
 

 

 
10. «ut singularis proelii eventu cernatur» 

      «qui pro re publica cadat»  

Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων και να αιτιολογήσετε 
τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους.     (8 μονάδες) 

 

 
11. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: 

Paulo, a duce, eventu, armatus, hostis, ingredienti, tibi(succurrit), 

legibus,  utilitati, nobis.  (5 μονάδες) 
 

 

 

 

Bonam  fortunam!!!! 
 


