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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Α. Νόμισε πως ερχόταν προς αυτόν άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με εικόνα 

νεκρού. Μόλις είδε αυτόν ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. 
Β. Λίγες μέρες αργότερα όταν ο Έννιος είχε έρθει στον Νασικά και αυτόν ζητούσε από την πόρτα, ο Νασικάς 

φώναξε ότι δεν ήταν στο σπίτι αν και ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς έλεγε 

ψέματα τόσο φανερά, είπε: «Τι (λες);» Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;» 
Γ. Ο Κάτωνας κάποια μέρα έφερε στο βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και ενώ το έδειχνε 

στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ πότε νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δέντρο». Όταν όλοι 

είπαν ότι ήταν φρέσκο, είπε: «Και όμως μάθετε ότι κόπηκε στην Καρχηδόνα πριν τρεις μέρες.  

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 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ingentium magnitudinum/ ingentes magnitudines 

faciem squalidam/ facies squalida 

pauci dies/ paucorum dierum 
voces tuas/ vocis tuis 

ficus praecox/ ficu, fico praecoci 

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 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

homo, hominum/ nominis, nomina/ ianuae, ianuarum/ ostendentis, ostendentes/ cuidam, quosdam 
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  

putetis: α΄πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής  
dixissent: β΄ενικό προστακτικής μέλλοντα παθητικής φωνής  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

existimaris-re/ aspicient/ conciperet/ cupi/ exclamato/ venturi simus/ indignatus sit/ este/ interrogantis/ 

afferent/ putaverimus/ dicitor 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/1/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

mentiri/ mentiturum esse/ mentitum esse 
Γ.1. Να αναγνωρίσετε τα συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων:  

hominem: είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο venire 

timorem: είναι αντικείμενο στο ρήμα concepit 
aperte: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα mentiebatur 

die: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου (αφαιρετική του χρόνου) στο ρήμα attulit 

hanc: είναι ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο ficum 

decerptam esse: είναι ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα putetis 
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  

in curiam: επιρρηματικός -  εμπρόθετος 
προσδιορισμός κίνησης σε τόπο 

attulit 

ex Carthagine: επιρρηματικός -  εμπρόθετος 

προσδιορισμός της προέλευσης 

attulit 

ex arbore: επιρρηματικός -  εμπρόθετος 
προσδιορισμός της προέλευσης 

decerptam esse 

Carthagine: επιρρηματικός προσδιορισμός, 

αφαιρετική στάσης σε τόπο 

decerptam esse  

 
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).  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δευτερεύουσα επιρρηματική, χρονική πρόταση, εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό cum, που 

χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός cum υπογραμμίζει 
τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση, δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού 

ανάμεσά τους (το υποκειμενικό στοιχείο εκφράζεται μέσα από την υποτακτική), συγκεκριμένα χρόνου 

υπερσυντελίκου (venisset) γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (exclamavit) και σύμφωνα με την 

ακολουθία των χρόνων εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν και λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας πρότασης exclamavit. 

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). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

α) post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου β) post paucos dies. 

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

facie: ετερόπτωτος προσδιορισμός, αφαιρετική της ιδιότητας στο hominem. Η ιδιότητα εκφέρεται με 

αφαιρετική όταν πρόκειται να δηλωθεί μια εξωτερική, σωματική ιδιότητα ή για να δηλώσει παροδική 

ιδιότητα. Συνήθως συνοδεύεται από έναν επιθετικό προσδιορισμό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η 
αφαιρετική της ιδιότητας facie συνοδεύεται από τον επιθετικό προσδιορισμό squalida. 

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

παθητική.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ficus praecox a Catone allata est quodam die in curiam. 

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). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δευτερεύουσα επιρρηματική, χρονική πρόταση.  
Postquam omnes recentem esse dixerunt/ere (dixerant). 
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Δ.3. ostendens patribus: να αναγνωρίσετε το συντακτικό 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). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ostendens: επιρρηματική, χρονική μετοχή (σύγχρονο) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

Cum patribus ostenderet 
 

 

 

 


