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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 
 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 
Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο στη νέα 

ελληνική γλώσσα: 
 

Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri 
suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, 
gratulationi in victoria fuit. Et si habet Asia suspicionem 
quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam 
vidit sed in Asia continenter vixit. 
......................................................................................................... 
 

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». 

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω συνεκφορές :  

 patri  suo: τη γενική πληθυντικού . 

 magno adiumento: την ονομαστική πληθυντικού . 

 omen nuptiale: την αφαιρετική ενικού . 

 longa mora: τη δοτική ενικού . 
Μονάδες 8 
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1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις :  

hic: την ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος. 

iudices: την αφαιρετική ενικού . 

periculis: την αιτιατική πληθυντικού . 

ipsa: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος . 

nocte: την κλητική ενικού . 

puellae: τη γενική πληθυντικού . 

sede: τη δοτική πληθυντικού . 
Μονάδες 7 

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα 
από τα παρακάτω ρήματα : 

 

debemus: το α΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της 
υποτακτικής στη φωνή που βρίσκεται .  

vidit:  το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του Μέλλοντα της 
οριστικής στη φωνή που βρίσκεται . 

vixit:  το γ΄ ενικό πρόσωπο του Υπερσυντελίκου της 
υποτακτικής στη φωνή που βρίσκεται . 

fecit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του Παρατατικού 
της υποτακτικής στη φωνή που βρίσκεται. 

audiretur: το α΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού της 
οριστικής στη φωνή που βρίσκεται . 

rogavit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του Ενεστώτα της 
υποτακτικής στην παθητική φωνή . 

cederet: το β΄ ενικό πρόσωπο Παρακειμένου της 
υποτακτικής στη φωνή που βρίσκεται . 

dixit: το β΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της 
προστακτικής στη φωνή που βρίσκεται . 

Μονάδες 8 
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2.β.  laudare: να γράψετε το απαρέμφατο Παρακειμένου της 
ίδιας φωνής, την αφαιρετική του σουπίνου και 
τη μετοχή ενεστώτα του αρσενικού γένους 
στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού 
στην ίδια φωνή (μονάδες 3).  

  standi: να γράψετε τα απαρέμφατα του Ενεστώτα και 
Παρακειμένου της ενεργητικής φωνής και τα 
απαρέμφατα Ενεστώτα και Μέλλοντα της 
παθητικής φωνής (μονάδες 4). 

Μονάδες 7 

3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω λέξεων ή φράσεων : 

 patri, suspicionem, nocte, cum filia, aliqua. 
Μονάδες 10 

3.β. quod Asiam vidit : να αναγνωρίσετε το είδος της 
πρότασης (μονάδα 1), το συντακτικό ρόλο της (μονάδες 2) 
και να δικαιολογήσετε την έγκλιση (μονάδες 2). 

 

 Μονάδες 5 
 

4.α. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, 
Murenam laudare debemus: να αναγνωρίσετε το είδος 
του υποθετικού λόγου (μονάδες 2) και να αναφέρετε 
την εισαγωγή και την εκφορά υπόθεσης και απόδοσης 
(μονάδες 3). 

Μονάδες 5 

4.β. Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο της προηγούμενης 
παρατήρησης (4.α .), έτσι ώστε να φανερώνει υπόθεση 
δυνατή ή πιθανή . 

Μονάδες 5 

4.γ. ego tibi mea sede cedo :  να μετατρέψετε την ενεργητική 
σύνταξη σε παθητική . 

Μονάδες 5 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

1.   Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  
κατεύθυνση ,  εξεταζόμενο  μάθημα).  Να  μην  αντιγράψετε  τα  
θέματα  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  επάνω  μέρος  των  
φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις  σας  παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να  γράψετε  οποιαδήποτε  άλλη  σημείωση .  

Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  
και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  

4.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  
φωτοαντιγράφων .  

5.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  των  
φωτοαντιγράφων  και  όχι  πριν  την  17:00. 

 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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