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Α.1. Να αποδώσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στα νέα ελληνικά. 

(Μονάδες 40) 

 

Α. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. 

Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit.  

 

Β. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica 

se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur  

«Quid?»  inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» 

 

Γ. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus « 

Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore». Cum omnes recentem 

esse dixissent «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Β.1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στις παρακάτω συνεκφορές:  

ingentis magnitudinis: γενική και αιτιατική πληθυντικού 

facie squalida: αιτιατική και κλητική ενικού 

Paucis diebus: ονομαστική και γενική πληθυντικού 

vocem tuam: αιτιατική και αφαιρετική πληθυντικού 

ficum praecocem: ονομαστική και αφαιρετική ενικού 

(Μονάδες 10) 

 

Β.2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στους παρακάτω τύπους:  

hominem: ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού 

nomen(que): γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού 

ianua: δοτική ενικού και γενική πληθυντικού 

ostendens: γενική ενικού και ονομαστική πληθυντικού 

quodam: δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

(Μονάδες 5) 

 

Β.3. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στα παρακάτω ρήματα (για τους περιφραστικούς 

τύπους να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο):  

existimavit: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής 

aspexit: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

concepit: γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής φωνής  

cupivit: απαρέμφατο ενεστώτα παθητικής φωνής  

exclamavit: β΄ ενικό προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

venisset: α΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

indignatus: γ΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου  

erat: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 

interrogo: γενική ενικού, αρσενικού γένους, μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

attulit: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής φωνής  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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putetis: α΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

dixissent: β΄ ενικό προστακτικής μέλλοντα παθητικής φωνής  

(Μονάδες 12) 

Β.3. β) Να σχηματίσετε το απαρέμφατο ενεστώτα, μέλλοντα και παρακειμένου του ρήματος 

mentiebatur.  

(Μονάδες 3) 

 

Γ.1. Να αναγνωρίσετε τα συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων:  

hominem: είναι……………………………στο………………………………… 

timorem: είναι……………………………στο………………………………… 

aperte: είναι……………………………στο………………………………… 

die: είναι……………………………στο………………………………… 

hanc: είναι……………………………στο………………………………… 

decerptam esse: είναι…………………………………..στο………………. 

          (Μονάδες 6) 

 

 

Γ.2. Να αναγνωρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του τόπου στο τρίτο απόσπασμα και να 

συμπληρώσετε και τον όρο, που προσδιορίζουν:  

Επιρρηματικός προσδιορισμός του 

τόπου 

Προσδιοριζόμενος όρος  

  

  

  

  

 

(Μονάδες 4) 

 

Γ.3. cum Ennius ad Nasicam venisset: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης 

(μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε 

την συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1).  

(Μονάδες 4) 

 

Γ.4. Paucis post diebus: α) να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο του post (μονάδα 1), β) να 

ξαναγράψετε τη φράση με ισοδύναμο τρόπο χωρίς να αλλάζει η επιρρηματική σχέση που εκφράζει 

(μονάδες 2). 

(Μονάδες 3) 

 

Γ.5. facie: να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο του τύπου και να δικαιολογήσετε την εκφορά του. 

(Μονάδες 2) 

 

Δ.1. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem: να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική.  

(Μονάδες 4) 

 

Δ.2. Cum omnes recentem esse dixissent: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης 

(μονάδα 1) και στη συνέχεια να αντικαταστήσετε τον σύνδεσμο εισαγωγής της με τον σύνδεσμο 

postquam επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές (μονάδες 2). 
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(Μονάδες 3) 

 

Δ.3. ostendens: να αναγνωρίσετε συντακτικά το είδος της μετοχής (μονάδα 1), τη συντακτική 

λειτουργία της (μονάδα 1) και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση με τον 

ιστορικό ή διηγηματικό cum (μονάδες 2). 

(Μονάδες 4) 

 


