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ΜΑΘΗΜΑ:ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΧΡ. , ΖΙΑΚΑΣ Β. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 
 

Α1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας  δύο από 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.  

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

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. 

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

“ Congrediamur, ut singulari  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 eun transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salute 

petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, 

morte multavit. 

                                                                                          Μονάδες 40 

 

 
 

 

 

 

 

Φάσµα & group 
προπαρασκευή για  

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 
σύγχρονο 

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

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

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

μαθητικό φροντιστήριο 



II 
 

Παρατηρήσεις 

 
(Οι παρατηρήσεις αφορούν όλα τα αποσπάσματα, ανεξαρτήτως ποια έχετε μεταφράσει) 

 

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 

   generi : την αιτιατική ενικού 

                                                    aliquod : τη γενική ενικού στο ίδιο γένος 

  dedecus : την αφαιρετική ενικού 

  quas : τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος 

  bene : την αιτιατική πληθυντικού του επιθέτου στο ουδέτερο γένος του συγκριτικού  βαθμού 

  mentem : τη γενική πληθυντικού 

  omnes : την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 

  cruciatus : την αφαιρετική ενικού. 

  Singularis proelii : αιτιατική ενικού                                        (14 μονάδες) 

 

 

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 

                                                               obiecerunt : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού της υποτακτικής στην ίδια φωνή 

                                                               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 

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

congrediamur : β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού στην παθητική φωνή 

cernatur : το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

confisus : αφαιρετική ενικού της μετοχής ενεστώτα σ το ίδιο γένος  

permotus : γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους του γερουνδιακού 

ruit : ονομαστική ενικού της μετοχής μέλλοντα στο ουδέτερο γένος 

transfixit : β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

revertisset : γ’  πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα  

fugati erant : γ’ ενικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή                 (15 μονάδες) 

 

 

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

luxuriae, Murenae, nomini, cupidus, gerendi, mortis, me, viribus,  pugnandi, fortior, hasta.  

                                                                                                                                                   (11 μονάδες) 

 
 
Γ1β.“quanto miles Latinus…antecellat” : να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (1 μονάδα) , να 

δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία(1 μονάδα)  και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς 

της(3 μονάδες) .                                                                                                                       (5 μονάδες) 

 



III 
 

Γ2α. «cogitando homines excellentes» : να γίνει η γερουνδιακή έλξη  και να αιτιολογηθεί αν είναι 

υποχρεωτική.                                                                                                                           ( 3 μονάδες)  

 

Γ2β.(Adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit : να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική.                                                                                                                                   (4 μονάδες)  

 

Γ2γ.Hoste :να εκφράσετε τον δεύτερο όρο σύγκρισης με τον εναλλακτικό τρόπο.    (2  μονάδες)  

 
Γ2δ.Permotus : να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.       (4 μονάδες)  

 
Γ2ε. Cuius opera : να γραφεί ο προσδιορισμός του μέσου με άλλο αντίστοιχο ισοδύναμο τρόπο. 

                                                                                                                                                        (2 μονάδες)  

 

 

 

 

 

 

 

Bonam fortunam!!!!! 


