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ΘΕΜΑΤΑ
Α. Haec postquam domestici  Scipiōni  rettulērunt,  is  fores reserāri  eosque intromitti
iussit. Praedōnes postes ianuae tamquam sanctum templum venerāti sunt et cupide
Scipiōnis dextram osculāti sunt. 

Β. Manius  Curius  Dentatus  maxima  frugalitate  utebatur,  quo  facilius  divitias
contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno
assidentem  apud  focum  et  ex  ligneo  catillo  cenantem  eis  spectandum  praebuit.
Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad
eum magnum pondus  auri  publice  missum attulissent,  ut  eo  uteretur,  vultum risu
solvit.

Γ. Cuius voluntāti nemo obviam ire audēbat;  solus Quintus Mucius Scaevola augur de
hac re interrogātus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instāret,
dixit is Sullae:

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 20

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με βάση το περιεχόμενό τους ως
σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). Σε περίπτωση που η πρόταση είναι λανθασμένη, να
γράψετε τη σωστή απάντηση.

1.  Ο  Αύγουστος  και  ο  Μαικήνας  υποστηρίζουν  οικονομικά  και  συσπειρώνουν  σε
λογοτεχνικούς  κύκλους  κορυφαία  ταλέντα  (θεσμός  της  «πατρωνείας»).  
2. Οι Επωδοί και οι Ωδές είναι σπουδαία λυρικά έργα του Οβιδίου. 
3. Ο Οράτιος καθ’ υπαγόρευση του Αυγούστου έγραψε το έργο του Ποιητική Τέχνη. 
4.  Κατά  την  εποχή  του  Αυγούστου  επικρατεί  το  φαινόμενο  της  στρατευμένης
λογοτεχνίας. 
5.  Κορυφαίοι  Ρωμαίοι  ελεγειακοί  ποιητές  είναι  ο  Τίβουλλος,  ο  Οβίδιος  και  ο
Σουητώνιος. 

Μονάδες 10

Σελίδα 1 από 4



Β2: Να εντοπίσετε τις λατινικές λέξεις των κειμένων που συνδέονται ετυμολογικά οι
παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: φορέας, σολίστας, μεγαλειώδης, βάση, δείχνω,
Δίας, Ιανουάριος, ρεαλισμός, δεξιόχειρας, δωμάτιο.

Μονάδες 10

Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
fores: τη γενική πληθυντικού 
postes : τη γενική ενικού
dextram : την ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος
quodam : την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος
legati : την κλητική ενικού
magnum: την ονομαστική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
pondus: την αιτιατική ενικού
vultum: την γενική πληθυντικού 
nemo: την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος
hac : τη γενική πληθυντικού

Μονάδες 10
Γ2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα στη
φωνή που βρίσκεται:

rettulērunt: το απαρέμφατο του ενεστώτα
iussit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή (να ληφθεί
υπόψη το υποκείμενο)
osculāti sunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)
utebatur: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο)
venerunt: το σουπίνο και στις δυο πτώσεις
praebuit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντέλικου
cenantem: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα
attulissent: το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα 
audēbat: το β΄ ενικό πρόσωπο της  οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα
minitans: η αφαιρετική ενικού στο ουδέτερο γένος  
noluit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
dixit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ενεργητική 
περιφραστική συζυγία (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)

Μονάδες 14

Γ3. cupide,  facilius, maxima:  Να γράψετε τα παραθετικά των επιρρημάτων και του
επιθέτου στην ίδια πτώση, αριθμό και γένος. 

Σελίδα 2 από 4



Μονάδες 6

Δ1α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
(κειμ. Α)  Haec, reserāri
(κειμ. Β) Die, spectandum
(κειμ. Γ) sententiam, augur

      Μονάδες 6 

Δ1β. interrogātus: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη α)
με τον ιστορικό διηγηματικό cum και β) με τον σύνδεσμο postquam.

Μονάδες 4
Δ1γ.  «quo facilius divitias contemnere posset»: να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της
πρότασης  (μονάδα  1),  να  αιτιολογήσετε  τον  τρόπο εισαγωγής της  (μονάδα  1),  να
δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1), να δικαιολογήσετε την έγκλιση
και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 2). 

Μονάδες 5

Δ2α:  «Praedōnes postes ianuae tamquam sanctum templum venerāti sunt»:  να
μετατρέψετε την πρόταση σε απαρεμφατική, με εξάρτηση από τη φράση «Scriptor
dixit».

Μονάδες 3

Δ2β. «Manius Curius Dentatus Samnitium divitias contempsit.»: να μετατρέψετε την
ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

Μονάδες 3

Δ2γ. «cum (Samnites) ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent.»: να
μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή.

Μονάδες 2

Δ3α. «ut eo uteretur»: Να εκφράσετε τον σκοπό με σουπίνο και εμπρόθετη αιτιατική
γερουνδίου.

Μονάδες 2

Δ3β. «Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt»:  αφού αλλάξετε  το χρονικό
σύνδεσμο,  να  κάνετε τις  απαραίτητες αλλαγές,  ώστε  η δευτερεύουσα πρόταση  να
δηλώνει μια συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη.

Μονάδες 2
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Δ3γ.  Manius divitias Samnitium contemnere debet:  Να  τρέψετε  την  ενεργητική
σύνταξη  σε  παθητική  (με  τη  χρήση  παθητικής  περιφραστικής  συζυγίας).

Μονάδες 3

Σελίδα 4 από 4


