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ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Α1. Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 

(Μονάδες 40) 

 

A. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce 

Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam 

domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae 

tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.  

 

B.Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen.Nam in 

sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens 

proposito audiretur.Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper 

loco cederet.   

 
Γ. Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum. Hoc 
est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: «Tum intellexi, quos fidos amīcos habuissem, quos 
infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram». 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις: 

abiectis armis: αιτιατική πληθυντικού  

 

eosque: ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

 

postes: αιτιατική ενικού 

 

more prisco: ονομαστική ενικού 

 

omen nuptiale: αφαιρετική ενικού 

 

aliqua vox: γενική πληθυντικού 

 

longa mora: δοτική ενικού 

 

inopes: γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

 

hoc: ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/3/2019 
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neutris: ονομαστική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος 

Μονάδες 10 

1.β. Να σχηματίσετε τους τύπους που σας ζητούνται: 

clara: τον ίδιο τύπο στους υπόλοιπους βαθμούς του επιθέτου 

cupide: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος 

sanctum: το θετικό βαθμό του επιρρήματος 

longa: αφαιρετική ενικού συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο γένος. 

Μονάδες 5 

2. α. Να σχηματίσετε τους τύπους που σας ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα (για τους 

περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)  

animadverterunt: τη μετοχή ενεστώτα στη δοτική ενικού του αρσενικού γένους 

rettulerunt: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

reserari: το β’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή 

venerati sunt: γ’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα  

petit: τη δοτική του γερουνδίου 

standi: το β’ ενικό οριστικής μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος 

cederet: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή  

fit: το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος 

ceciderunt: δοτική πληθυντικού της μετοχής μέλλοντα στο ουδέτερο γένος 

intellegitur:  απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή 

fuerint: γ’  πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

dixisse: β’ πληθυντικό υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

poteram: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού 

 

Μονάδες 13 
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2.β.fecit: να γραφεί το β’ ενικό στην προστακτική ενεστώτα και στις δύο φωνές. 

admiratum: να σχηματίσετε το απαρέμφατο μέλλοντα (αφού λάβετε υπόψη το υποκείμενο).  

Μονάδες 2 

3.α. «quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem»: να αναδιατυπώσετε την πρόταση 

αντικαθιστώντας το ρήμα ferunt με το ρήμα fertur. Να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές (μονάδες 

4) και να τις αιτιολογήσετε (μονάδες 2). 

Μονάδες 6 

 

3. β. abiectis armis: να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό 

ή διηγηματικό cum (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την εκφορά της (Μονάδα 1). 

Μονάδες 3 

3. γ. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt is fores reserari eosque intromitti iussit : να 

μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση της υπογραμμισμένης περιόδου στην αντίστοιχη μετοχή , 

επιφέροντας τις αναγκαίες αλλαγές στην περίοδο . 

Μονάδες 3 

3.δ. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

is fores reserari eosque intromitti iussit  (a domesticis). 

Μονάδες 3 

4. α. Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των τύπων:  

domestici: είναι   στο 

auditu:   είναι   στο 

sibi:   είναι   στο  

infidos:   είναι   στο    

referre:   είναι   στο   

 Μονάδες 5 

4.β. «rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet»: να αναδιατυπώσετε την περίοδο 

αντικαθιστώντας το ρήμα της κύριας πρότασης rogavit με το ρήμα rogat. Να προβείτε στην 

απαραίτητη αλλαγή και να την αιτιολογήσετε.  ` 

Μονάδες 2 

4. γ. nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse:  να δηλώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού 

με τελική πρόταση και εμπρόθετη γενική του γερουνδίου 

Μονάδες 4 

4.δ. «Quodsi forte cecidērunt, tum intellegitur»: να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι ώστε να 

εκφράζεται αντίθεση προς την πραγματικότητα α) στο παρόν (μονάδες 2) και β) στο παρελθόν 

(μονάδες 2). 

Μονάδες 4 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


