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Απαντήσεις στα θέματα 

Α. Μόλις οι ληστές παρατήρησαν αυτό, αφού πέταξαν τα όπλα, πλησίασαν στην πόρτα και με 

δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα –απίστευτο στο άκουσμα – ότι είχαν έρθει, για να 

θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι του σπιτιού ανέφεραν αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός διέταξε 

να ανοιχτούν οι πόρτες και αυτοί να μπουν μέσα. Οι ληστές προσκύνησαν τις παραστάδες της 

πόρτας σαν ιερό ναό και με πάθος φίλησαν το δεξί χέρι του Σκιπίωνα.  

Β. Η Καικιλία, η σύζυγος του Μετέλλου, ενώ επιδίωκε την εμφάνιση γαμήλιου οιωνού σύμφωνα με 

τα πατροπαράδοτα ήθη για την κόρη της αδελφής της, η ίδια δημιούργησε τον οιωνό. Τη νύχτα 

δηλαδή καθόταν για πολλή ώρα  σε κάποιο μικρό ιερό μαζί με την κόρη της αδελφής της και 

περίμενε μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό. Στο τέλος η κοπέλα, 

κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση. 

Γ. Αν όμως τυχαία, όπως συμβαίνει συνήθως, χάσουν την εξουσία, τότε γίνεται αντιληπτό πόσο 

στερημένοι από φίλους υπήρξαν. Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος, όταν ήταν εξόριστος: 

«Τότε  κατάλαβα ποιους είχα πιστούς φίλους, ποιους άπιστους, όταν δεν μπορούσα πια να 

ανταποδώσω τη χάρη ούτε σε εκείνους ούτε σε αυτούς». 

 

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 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/3/2019 
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hoc: ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

 

neutris: ονομαστική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος 

 

 

Απάντηση:  abiecta arma, eaque, postem, mos priscus, omine nuptiali, aliquarum vocum, longae 

morae, inopum, haec, neuter 

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 

Απάντηση:  

clariore/ clarissima,  cupidissime, sancte, longiore 

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 
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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 

 

Απάντηση:  

animadvertenti/ refert/ reseraveritis /veneraturi sint/petendo/ stabis / cessisse/ faciendus/ 

casuris/intellegi/sunto/dicatis/possemus 

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).  

 

Απάντηση:  

Fac ( Ε.Φ), fi( Π.Φ.) 

admiraturos esse 

 

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 
Απάντηση: quod Tarquinius dixisse fertur exulans. 

Άρση του λατινισμού: με τους παθητικούς τύπους των λεκτικών και δοξαστικών ρημάτων το 

υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου είναι ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος και τίθεται σε πτώση 

ονομαστική. 

 

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

ή διηγηματικό cum. 

Απάντηση 

 

cum (praedones) abiecissent arma 

 

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 . 

 

 

Απάντηση 

 His Scipioni relatis a domesticis,is fores reserari eosque intromitti iussit.  

 

3.δ. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 
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is fores reserari eosque intromitti iussit  

Απάντηση: 

Is domesticos fores reserare eosque intromittere iussit. Με ενεργητικό απαρέμφατο όταν επιδιώκουμε 

να δώσουμε έμφαση στο υποκείμενο, το οποίο βρίσκεται σε πτώση αιτιατική. 

 

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

domestici:είναι υποκείμενο στο ρήμα rettulerunt 

auditu: είναι αφαιρετική του σουπίνου που δηλώνει αναφορά στο incredibile 

sibi:  είναι δοτική προσωπική χαριστική στο cederet 

infidos: είναι κατηγορούμενο στο  quos λόγω του συνδετικού ρήματος 

habuissem. 

referre:είναι τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο  στο poteram  

 

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.  

 

Απάντηση: 

rogat materteram ut sibi paulisper loco cedat. 

Με εξάρτηση από αρκτικό χρόνο rogat,   η δευτερεύουσα βουλητική πρόταση εκφέρεται με 

υποτακτική ενεστώτα cedat  και αναφέρεται στο παρόν- μέλλον (συγχρονισμός κύριας – 

δευτερεύουσας) . 

 

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

με τελική πρόταση και εμπρόθετη γενική του γερουνδίου 

 

Απάντηση: 

Τελική πρόταση: ut virtutem eius admirarentur 

Εμπρόθετο γερούνδιο: virtutem eius admirandi causa/gratia  

 

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 

α) Quodsi forte caderent, tum intellegeretur 

 

 β) Quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset 


