
 

 

 

 
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

 

΄΄Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute 

antecellat΄΄. Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis 

in certamen ruit. Et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem 

petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte 

multavit. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cum Africānus in Literno esset, complūres praedonum duces salutātum ad eum venērunt. 

Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticōrum in tecto 

conlocāvit. 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. 

Μονάδες 40 

 

Παρατηρήσεις 

B1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 

singularis proelii: γενική πληθυντικού 

 

viribus suis: αιτιατική ενικού 

 

clara voce: δοτική πληθυντικού 

 

complures duces: γενική πληθυντικού 

Μονάδες 6 

 

eventu: γενική ενικού 

 

miles: αιτιατική ενικού 

 

fortior: συγκριτικό βαθµό του επιρρήµατος 

 

hasta: ονοµαστική πληθυντικού 



 

 

hostes: γενική πληθυντικού 

 

certamen: αιτιατική πληθυντικού 

 

haec: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 

 

eos (que): αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους 

 

clara: ο συγκριτικός βαθµός στο ίδιο γένος, αριθµός και πτώση 

 

domesticorum: δοτική πληθυντικού  

 

tecto: αιτιατική ενικού 

Μονάδες 9 

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για 

τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο): 

congrediamur: β’ ενικό της υποτακτικής παρατατικού 

 

cernatur: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

 

confisus: β’ πληθυντικό της υποτακτικής του παρακειµένου 

 

ruit: γενική του γερουνδίου 

 

revertisset: απαρέµφατο ενεστώτα 

 

multavit: β’ πληθυντικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

 

fugati erant: β’ ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

 

animadverterunt : αφαιρετική του σουπίνου 

 

nuntiaverunt: β’ ενικό της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

 

venisse : απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή 

 

rettulerunt: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα στην παθητική φωνή 

 

reserari: απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή 

 

iussit: β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού 

 

transfixit: γ’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

 

petiverunt: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 15 

 

Γ1 α. «Cum Africanus in Literno esset»  

«quanto miles Latinus Romano virtute antecellat» 



 

 

Να αναγνωρίσετε τα είδη των προτάσεων, να δηλώσετε την συντακτική τους λειτουργία και να 

δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους. 

Μονάδες 5 

 

β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: eventu, pugnandi, consulis, 

hasta, Scipioni, intromitti. 

Μονάδες 6 

   

γ. «Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit»  

«Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt» 

Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη των προτάσεων σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο. 

Μονάδες 3 

 

Γ2 α. Hoste: Να εκφράσετε το β’ όρο σύγκρισης µε τον εναλλακτικό τρόπο. 

Μονάδες 2 

 

β. cuius opera: Να γραφεί ο προσδιορισµός του µέσου µε άλλο αντίστοιχο ισοδύναµο τρόπο. 

Μονάδες 2 

 

γ. virtutem eius admiratum: Να δηλωθεί ο σκοπός µε τελική πρόταση και εµπρόθετα (ad + 

αιτιατική γερουνδίου). 

Μονάδες 4 

 

δ. abiectis armis: Να αναλυθεί η µετοχή σε δύο χρονικές προτάσεις που θα εισάγονται µε τους 

συνδέσµους: cum (ιστορικό – διηγηµατικό) και postquam. 

Μονάδες 4 

 

ε. «Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in 

certamen ruit»: Να µετατρέψετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση τη φράση «Scriptor 

narravit…». 

Μονάδες 4 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.  «Ας µονοµαχήσουµε, για να κριθεί από την έκβαση της µονοµαχίας πόσο ο Λατίνος 

στρατιώτης ξεπερνάει το Ρωµαίο σε ανδρεία». Τότε ο νεαρός, έχοντας εµπιστοσύνη στις δυνάµεις 

του και παρακινηµένος από την επιθυµία του για µάχη παρά τη διαταγή του υπάτου όρµησε στον 

αγώνα˙ και γενναιότερος από τον εχθρό τον διαπέρασε µε το δόρυ και τον απογύµνωσε από τα όπλα. 

Αµέσως οι εχθροί ζήτησαν τη σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, 

τιµώρησε µε θάνατο το νεαρό, µε τις ενέργειες του οποίου οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, πάρα πολλοί αρχηγοί ληστών ήρθαν προς αυτόν 

κατά τύχη για να τον χαιρετίσουν επίσηµα. Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή νόµισε ότι αυτοί ήρθαν για να 

συλλάβουν αυτόν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από δούλους του σπιτιού.Όταν οι ληστές 

κατάλαβαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα όπλα, πλησίασαν στην πόρτα και µε δυνατή φωνή ανήγγειλαν 

στο Σκιπίωνα – να το ακούς και να µην το πιστεύεις – ότι είχαν έρθει για να θαυµάσουν την ανδρεία 

του. Όταν οι δούλοι ανέφεραν αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να τους 

βάλουν µέσα.  



 

 

 

Β1.  singularium proeliorum  

vim suam  

claris vocibus 

complurium ducum  

eventus  

militem  

fortius  

hastae  

hostium  

certamina  

hanc  

id  

clariore  

domesticis  

tectum. 

  

Β2.   congredereris / re 

  conspectum erat 

  confisi sitis 

  ruendi 

  reverti 

  multate 

  fugare 

  animadversu 

  nunties 

  venturos esse 

  referris / re 

  reseratum iri 

  iubebatis 

  transfixissent 

  petunt 

 

 

Γ1 α. Cum Africanus in Literno esset: ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση που 

εισάγεται µε τον ιστορικό διηγηµατικό σύνδεσµο cum γιατί υπογραµµίζεται η βαθύτερη σχέση της 

δευτερεύουσας µε την κύρια πρόταση, σχέση αιτίου – αιτιατού, εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί είναι 

φανερός ο ρόλος του υποκειµενικού στοιχείου, χρόνου Παρατατικού (esset) γιατί εξαρτάται από 

ρήµα ιστορικού χρόνου (venerunt) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως 

επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου. 

 

quanto miles Latinus Romano virtue antcellat: ∆ευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση 

µερικής άγνοιας, εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quanto και λειτουργεί ως υποκείµενο στο 

απρόσωπο ρήµα cernatur. Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειµενική χροιά στο 

περιεχόµενο της πρότασης χρόνου ενεστώτα  γιατί εξαρτάται από ρηµατικό τύπο αρκτικού χρόνου  

(cernatur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 

 

β. eventu = αφαιρετική που δηλώνει σηµείο εκκίνησης για εκτίµηση, κρίση στο cernatur. 

 

pugnandi = γενική γερουνδίου ως γενική αντικειµενική στο cupiditate 



 

 

 

consulis = γενική υποκειµενική στο iniussu 

 

hosta = αφαιρετική του οργάνου στο transfixit 

 

Scipioni = έµµεσο αντικείµενο στο nuntuaverunt 

 

intromitti = τελικό απαρέµφατο αντικείµενο στο ρήµα iussit.  

 

γ. Tum praesidium domesticorum a Scipione (ποιητικό αίτιο) in tecto conlocatum est. 

Haec postquam a domesticis (ποιητικό αίτιο) Scipioni relata sunt. 

 

Γ2 α. quam hostis 

 

β. per quem 

 

γ. ut virtutem eius admirarentur  

 

ad admirandum virtutem eius � υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη � ad virtutem eius admirandam 

 

δ. cum (praedones) arma abiecissent  

 

postquam (praedones) arma abiecerunt / -ere 

 

ε. Sciptor narravit tum adulescentem, viribus suis confisum et cupiditate pugnandi permotum, iniussu  

consulis in certamen ruisse. 

 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  

«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


