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Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem 

effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius 

audire cuρivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e 

somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. 

 

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum 

usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari nοn 

sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.  

 

Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum 

imperatorem eum salutavit. Hinc ad cοmmilitones suos eum adduxit. Ab his in 

castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum 

miseratur. Postero die Claudius imperator factus est. 

 

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. 

 

 

1)Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 

        Μονάδες 40 

 

 

 

25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  210. 50.20.990 - 50.27.990 

25ης Μαρτίου 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  210.50.60.845 -  50.50.658 

Γραβιάς 85  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ  210.50.51.557 -  50.56.256 

Πρωτεσιλάου 63 ΠΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  -   ΊΛΙΟΝ  210.26.32.505 -  26.32.507 

Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Καθηγητής : ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΣΜΑ 

Τάξη : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ημερομηνία :   

Ονοματεπώνυμο :  

σύγχρονο μαθητικό φροντιστήριο  



2)Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

 

ingentis magnitudinis: αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού 

facie squalida: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού 

nomen: αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού 

Cassius: γενική και κλητική ενικού 

equestribus proeliis: ονομαστική ενικού και αιτιατική πληθυντικού 

usus: δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού 

commilitones: αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού 

obvia turba: γενική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού 

exilio: ονομαστική ενικού και πληθυντικού 

aequo iure: ονομαστική ενικού και αιτιατική πληθυντικού 

civitati: αφαιρετική ενικού και δοτική πληθυντικού 

        Μονάδες 11 

 

3)Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω 

αντωνυμίες: 

 

se: δοτική ενικού και πληθυντικού στο α΄ πρόσωπο 

quem: γενική ενικού και δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

eius (του πρώτου κειμένου): αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού στο ίδιο 

γένος 

ille: ονομαστική ενικού και πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

suos: κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού στο α΄ πρόσωπο για ένα κτήτορα 

his: αιτιατική ενικού και ονομαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

        Μονάδες 3 

        

 

4)Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους: 

 

aspexit: β πληθ. του ενεστώτα στην υποτακτική και προστακτική στην άλλη φωνή 

concussit: γ πληθ. του παρακειμένου στην οριστική και υποτακτική στην ίδια φωνή 

desiliunt: β ενικό του μέλλοντα στην οριστική και προστακτική στην ίδια φωνή 

proeliantur: α πληθ. της υποτακτικής υπερσυντελίκου και το γ πληθυντικό της 

προστακτικής μέλλοντα 

habetur: απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή 

animadvertit: μετοχή παρακειμένου και γερουνδιακό στην άλλη φωνή (και στα 3 

γένη) 

delatus est: γ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και β ενικό προστακτικής 

ενεστώτα στην άλλη φωνή 

est factus: γ πληθ. οριστικής ενεστώτα και β πληθ. προστακτικής ενεστώτα 

secutus est: β πληθ. όλων των χρόνων της υποτακτικής 

dedit: το σουπίνο και το γερούνδιο (σε όλους τους τύπους) 

        Μονάδες16 



 

5)Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: mortui, se, a 

mercatoribus, latentem, extractum, propter praedam, interemptis. 

 

        Μονάδες 7 

        

6)Να μετατρέψετε τη σύνταξη από ενεργητική σε παθητική και το αντίστροφο: 

 

Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. 

Cassius ab his in castra delatus est tristis et trepidus. 

Tum Camillus absens dictator est factus. (a Romanis) 

        Μονάδες 4 

 

7)Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε απαρεμφατική με την εξάρτηση που σας δίνεται 

κάθε φορά στην παρένθεση:  

 

Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. (Cassius tradit...) 

Discurrens miles pedes eius animadvertit; (Sallustius narrabat…) 

Miles hinc ad cοmmilitones suos eum adduxit. (Dicor ...) 

        Μονάδες 7 

 

8) Να αντικατασταθεί το παθητικό απαρέμφατο από το αντίστοιχο ενεργητικό και να 

γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. 

Germani vinum a mercatoribus ad se importari nοn sinunt.  

        Μονάδες 3 

 

9)Να μετατρέψετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς σε δευτερεύουσες αναφορικές 

προτάσεις:  

ingentis magnitudinis 

propter Veientanam praedam 

        Μονάδες 6 

 

10)Να αντικαταστήσετε τον εμπρόθετο propter praedam με όλους τους ισοδύναμους 

τρόπους. 

        Μονάδες 1,5 

 

11)pedes eius: να αντικαταστήσετε την αντωνυμία eius με τον κατάλληλο τύπο της 

αντωνυμίας suus-a-um. Ποια η διαφορά στη σημασία;  

        Μονάδες 1,5 




