
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΑΞΗ: Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
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Α. Να µεταφράσετε το πρώτο και το τρίτο από τα παρακάτω 
αποσπάσµατα:  
      
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». 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. 
………………………………………………………………………………………….. 
Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium      
domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis      
armis, ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile      
auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni      
rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae      
tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.  
Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare      
solent, domum reverterunt.    
………………………………………………………………………………………….. 
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide                       
cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam      
dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. […]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». 
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Παρατηρήσεις  

ΦάσµαGroup 
προπαρασκευή για  
Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

 

σύγχρονο µαθητικό φροντιστήριο  

1. 25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   −−−−  ���� 50.27.990 – 50.20.990 
2. 25ης Μαρτίου 74–Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ −−−−���� 50.50.658 – 50.60.845 
3. Γραβιάς 85   –  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ    −−−−           ���� 50.51.557 – 50.56.296 
4. Πρωτεσιλάου 63 – Ίλιον -           ���� 26.32.505 – 26.32.507 



 
Β.1.   Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά  
από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:                                                                     
 
singularis : την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος                                                                                                     
virtute : την ονοµαστική ενικού                                                             
viribus : την αιτιατική και αφαιρετική ενικού                                                         
se ipsum : τη δοτική ενικού       
praesidium : τη γενική ενικού                                                                                                                      
tecto : την αιτιατική πληθυντικού                                                                                                               
clara : τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθµό                                                                                                      
deis immortalibus : τη γενική πληθυντικού     
antiquissimi : το επίρρηµα στον ίδιο βαθµό                                     
viri : την κλητική ενικού                                                                       
aetatis : τη γενική πληθυντικού                                                                                                           
nostrae :  τον ίδιο τύπο για έναν κτήτορα                                                                                
verbum insolens :  την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό                                                                                                                                                             
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Β.2.   Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν  
από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους 
να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο) :                                                                 
 
congrediamur  : το β΄ πληθυντικό του παρατατικού στην ίδια έγκλιση               
ruit : την υποτακτική του µέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο                                                                                                       
captum : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην άλλη φωνή                                                                
animadverterunt : το απαρέµφατο στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή                                                                                                                                                 
rettulerunt : το απαρέµφατο του ενεστώτα στην άλλη φωνή            
reserari  : τον ίδιο τύπο στο συντελεσµένο µέλλοντα                                                                                                           
intromitti : το απαρέµφατο του µέλλοντα στην ίδια φωνή                                                                                                                                                                                                                         
coluisse : τον τύπο του σουπίνου που δηλώνει την αναφορά                                                                                                          
dicuntur : το β΄ ενικό της οριστικής του µέλλοντα στην ίδια φωνή                                                           
locuti sunt : την ονοµαστική ενικού του αρσενικού γένους όλων των µετοχών                             
vive : τη δοτική του γερουνδίου                                                                                                                  
scriptum est : το γ΄ πληθυντικό του συντελεσµένου µέλλοντα στην άλλη φωνή                                                                                     
fugias : το β΄ πληθυντικό της υποτακτικής του παρατατικού της παθητικής 
περιφραστικής συζυγίας                                                                                 
                                                                                     
                                                                                   Μονάδες  15  
 
 
 



Γ.1. α.   Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:                                                                                                                 
eventu,  viribus,  pugnandi,  fortior,  morte,  admiratum,  domum,  cum suis,  id, 
semper, insolens.      
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Γ.1. β. loquere :  
να εκφράσετε την απαγόρευση και µε τους δύο τρόπους.   
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Γ.1. γ.   his : να δηλώσετε το β΄ όρο της σύγκρισης µε τον άλλο τρόπο.  
                                                                                                         Μονάδες  1  
 
Γ.1. δ. ut singularis proelii eventu cernatur                                                                                
cum se ipsum captum venisse eos existimasset  :  να γίνει πλήρης συντακτική 
αναγνώριση των παραπάνω προτάσεων (είδος, εισαγωγή, εκφορά έγκλισης και εκφορά 
χρόνου, συντακτική θέση).    
  
                                                                                          Μονάδα   8       
 
  
Γ.2. α.    et (filius eius) a duce hostium his verbis proelio lacessitus est :                                                  
να µετατρέψετε την παθητική σύνταξη της παραπάνω πρότασης σε ενεργητική.  
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Γ.2. β. . Praedones postes ianuae venerati sunt et cupide Scipionis dextram 
osculati  sunt.  : να ξαναγράψετε την παραπάνω περίοδο λόγου, αφού πρώτα 
µετατρέψετε την πρώτη (υπογραµµισµένη) πρόταση σε µετοχική φράση.  
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Γ.2. γ. permotus :  να αναλύσετε τη µετοχή στην αντίστοιχή της δευτερεύουσα 
πρόταση (να εκφράσετε και την αντικειµενική και την υποκειµενική επιρρηµατική έννοια 
της πρότασης).  
abiectis armis : να αναλύσετε τη µετοχική φράση σε ισοδύναµη δευτερεύουσα 
πρόταση και µε τους δύο τρόπους.  
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


