
 
 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΧΡ. ΖΙΑΚΑΣ Β. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα αποσπάσματα : 

 

Manius Curius Dentātus maxima frugalitāte utebātur, quo facilius divitias contemnere 

posset. Die quodam Samnitium legāti ad eum venērunt. Ille se in scamno assidentem apud 

focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit 

et Samnītes paupertātem eius mirāti sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice 

missum attulissent, ut eo uterētur, vultum risu solvit et protinus dixit:  

 

 

Quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti, si in hunc 

animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in 

Manliāna castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat 

coniuratiōnem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateātur.  

 

 

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, 

cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurit: «intra illa moenia domus ac penates mei 

sunt, mater coniunx liberique»? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur. 

                                                                                                                 (μονάδες 40) 

Παρατηρήσεις  

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

divitias: δοτική πληθυντικού αριθμού 

scamno: κλητική πληθυντικού αριθμού 

pondus : ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

Manius: κλητική ενικού αριθμού 

vultum: δοτική ενικού αριθμού 

castra: αφαιρετική πληθυντικού 

focum: δοτική ενικού αριθμού 

auctoritatem: ονομαστική ενικού αριθμού 

domus: γενική ενικού 

mater: η γενική πληθυντικού   

                                                                                                           (5 μονάδες) 

Φάσµα Group 
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 



 

2. Να γράψετε τους βαθμούς που ζητούνται για καθένα από τους τύπους: 

facilius: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς 

magnum: την αφαιρετική ενικού του ίδιου γένους στους τρεις βαθμούς 

stultum: το επίρρημα  στους τρεις βαθμούς 

multi: το συγκριτικό του επιθέτου στο ίδιο γένος, στον ίδιο αριθμό και στην ίδια πτώση 

crudeliter: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς 

minaci: να σχηματίσετε το επίρρημα σε όλους τους βαθμούς  

(6 μονάδες) 

 

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

Quodam :  αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους  

eo : ονομαστική ενικού αρσενικού γένους 

ille : αφαιρετική πληθυντικού θηλυκού γένους  

hunc:  αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους 

iste :  γενική ενικού αρσενικού γένους  

neminem :  δοτική ενικού ουδετέρου γένους  

(6 μονάδες) 

 

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

utebatur: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα 

attulissent: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής 

spectandum: β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής 

missum: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα 

factum esse: προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

dicerent: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

pervenerit: γενική γερουνδίου 

fore: προστακτική μέλλοντα 

animadvertissem: μετοχή ενεστώτα στην αιτιατική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους 

ingredienti: το β’ ενικό πρόσωπο στην υποτακτική του ενεστώτα, του μέλλοντα και του 

παρακειμένου. 

peperissem: να αντικατασταθεί εγκλιτικά. Να κλιθεί η υποτακτική μέλλοντα στην ίδια 

φωνή. 

sunt: να κλιθεί η προστακτική μέλλοντα. 

oppugnaretur: να κλιθεί το γερουνδιακό στο ουδέτερο γένος. 

(13 μονάδες)  

 

5. ut eo uterētur,  qui non videat coniuratiōnem esse factam :να δικαιολογήσετε τις 

δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος) σύμφωνα με την 

ακολουθία των χρόνων.        (6 μονάδες)  

 

 

6. Να συμπληρώσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων: 

eo, frugalitate, facilius, spectandum, in hunc, regie, imperiti, neminem, stultum, ingredienti, 

tibi(succurrit), mei.         (12 μονάδες)  

 



7. Dixit:να εκφράσετε την απαγόρευση για το β΄ πληθυντικό πρόσωπο με όλους τους 

δυνατούς τρόπους.        (3 μονάδες)  

 

8. Secuti,  missum:να αναλύσετε τις μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες 

προτάσεις.          (4 μονάδες)  

 

 

9. Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur: να αναγνωρίσετε το είδος του 

υποθετικού λόγου και να τον μετατρέψετε, ώστε να δηλώνει ανοιχτή υπόθεση στο παρόν.  

       (5 μονάδες)  

 


