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ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Γ' Γενικού Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 
 

Σάββατο 20 Απριλίου 2019 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: 

 

Α) Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et 

infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui 

potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi 

ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo 

perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa 

moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? 

Β) 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. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc 

dictum paulo post res ipsa confirmavit. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

Α1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. 

[Μονάδες 40] 

 

Β1. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 

συνεκφορές: 

� infelix senecta: την αφαιρετική ενικού 

� minaci animo: τη γενική πληθυντικού και την αιτιατική πληθυντικού 

� omen nuptiale: την αιτιατική πληθυντικού 

� sacello quodam: τη γενική και την αφαιρετική πληθυντικού  

� aliqua vox: την αιτιατική ενικού 

� mea sede: τη γενική πληθυντικού 

[Μονάδες 4] 

 

Β2α. Να γράψετε την ονομαστική ενικού και πληθυντικού των ετερόσημων 

ουσιαστικών των αποσπασμάτων και τη διαφορετική τους σημασία σε ενικό και 

πληθυντικό. 

[Μονάδες 4] 

 

Β2β. Να γράψετε τη γενική των ουσιαστικών του πρώτου αποσπάσματος που 

διαθέτουν μόνο ενικό ή μόνο πληθυντικό αριθμό. 

[Μονάδες 3] 

 

Β2γ. Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού των δεικτικών αντωνυμιών των 

δοθέντων αποσπασμάτων. Αν κάποιος τύπος επαναλαμβάνεται, να μην γραφτεί 

δύο φορές. 

[Μονάδες 2] 

 

Β2δ. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων του πρώτου αποσπάσματος στην ίδια 

πτώση, αριθμό και γένος. Επίσης, αν κάποιο επίθετο του πρώτου αποσπάσματος 

δεν σχηματίζει παραθετικά, να το δηλώσετε. 

[Μονάδες 5] 
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Β3α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα 

(για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο): 

� veni: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην Ενεργητική και την Παθητική 

Περιφραστική συζυγία. 

� traxit: το γ' ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα και του Παρατατικού της 

Υποτακτικής στην αντίθετη φωνή. 

� genuit: το β' ενικό πρόσωπο του Παρατατικού και του Υπερσυντελίκου της 

Υποτακτικής στην ίδια φωνή. 

� aluit: το απαρέμφατο Μέλλοντα της ίδιας φωνής και το γ’ πληθυντικό 

πρόσωπο Οριστικής και Προστακτικής Μέλλοντα της αντίθετης φωνής. 

� ingredienti: το β' ενικό πρόσωπο της Οριστικής Ενεστώτα και Μέλλοντα. 

� cecidit: την αφαιρετική του γερουνδίου και του σουπίνου. 

� fecit: το γ' ενικό πρόσωπο της Οριστικής Ενεστώτα, Παρατατικού, απλού 

και Συντελεσμένου Μέλλοντα στην αντίθετη φωνή και το γερουνδιακό στη 

γενική ενικού του θηλυκού γένους. 

� persedebat: το β’ πληθυντικό της Προστακτικής όλων των χρόνων στην 

ίδια φωνή. 

� standi: το απαρέμφατο Παρακειμένου της ίδιας φωνής. 

[Μονάδες 6] 

 

Β3β. «ego libenter mea sede cedo»: Να μεταφέρετε την πρόταση σε όλα τα 

υπόλοιπα πρόσωπα ενικού και πληθυντικού, αλλάζοντας όσες λέξεις χρειάζεται, 

προκειμένου να προκύψουν νοηματικά αποδεκτές προτάσεις. 

[Μονάδες 6] 

 

Γ1α. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?, dum more prisco omen 

nuptiale petit filiae sororis: Να αναγνωριστούν πλήρως οι παραπάνω 

προτάσεις ως προς το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και τη συντακτική 

λειτουργία.  

[Μονάδες 7] 

 

Γ1β. dum (a Caecilia) aliqua vox congruens proposito audiretur: Nα μετατραπεί η 

παθητική σύνταξη σε ενεργητική (σε παρενθέσεις τίθεται το ποιητικό αίτιο που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη). 

[Μονάδες 5] 
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Γ1γ. Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum?: Να αναδιατυπωθεί το 

απόσπασμα, αφού η δεύτερη ευθεία ερωτηματική πρόταση μετατραπεί σε κύρια 

πρόταση κρίσεως που θα δηλώνει το πραγματικό στο παρελθόν και η πρώτη 

ευθεία ερωτηματική πρόταση μετατραπεί σε δευτερεύουσα αιτιολογική που θα 

δηλώνει αιτιολογία υποκειμενική και το προτερόχρονο. 

[Μονάδες 5] 

 

Γ2α. … quam Metellus, dum (Caecilia) vixit, multum amavit: Να ξαναγράψετε την 

περίοδο, αφού μετατρέψετε την υπογραμμισμένη δευτερεύουσα πρόταση σε 

ισοδύναμη μετοχή. 

[Μονάδες 1] 

 

Γ2β. cοngruens: Να αναλυθεί η παραπάνω μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση. 

[Μονάδες 2] 

 

Γ2γ. Να εντοπίσετε τη δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση του δεύτερου 

αποσπάσματος, να αναγνωρίσετε το είδος της, να τη μετατρέψετε σε ισοδύναμη 

σύνταξη και να την ξαναγράψετε, αφού πρώτα μεταφέρετε το ρήμα εξάρτησής 

της στον Ενεστώτα. 

[Μονάδες 6] 

 

Γ2δ. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque 

dum aliqua vox congruens proposito audiretur: Να αναδιατυπωθεί το 

απόσπασμα, αφού μετατραπεί η δευτερεύουσα χρονική πρόταση σε τελική. Στη 

συνέχεια, ο προσδιορισμός του σκοπού που θα δηλώνεται με τη δευτερεύουσα 

τελική πρόταση που θα προκύψει να διατυπωθεί με αιτιατική σουπίνου. 

 

[Μονάδες 4] 

 

 

 

Ευχόμαστε Επιτυχία !!! 

 


