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ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum 

terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum 
Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac 
motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. 
Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam 
dedērunt. 
……………………………………………………………………...... 

Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter 
Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, absens dictātor est 
factus; is Gallos iam abeuntes secūtus est: quibus interemptis aurum 
omne recēpit. Quod illic appensum civitāti nomen dedit: nam 
Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. 
……………………………………………………………………….. 

Manius Curius Dentātus maximā frugalitāte utebātur, quo 
facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legāti ad 
eum venērunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo 
catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias 
contempsit et Samnītes paupertātem eius mirāti sunt. 
 
Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 
Β] Γραμματική: 
1) Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
repentinum monstrum (δοτική ενικού): 
exercitus (γενική πληθυντικού): 



 

 

caeli (αιτιατική πληθυντικού): 
stellarum (γενική ενικού): 
alacrem (τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό): 
liberales artes (αφαιρετική ενικού): 
diu (υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος): 
exilio (αιτιατική ενικού): 
aurum omne (αφαιρετική ενικού): 
nomen (ονομαστική πληθυντικού): 
civitati (γενική πληθυντικού): 
maxima (γενική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος): 
facilius (υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος) 
die quodam (δοτική πληθυντικού): 
paupertatem (ονομαστική ενικού): 

Μονάδες 15 
2) Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι. Για τους περιφραστικά 
σχηματιζόμενους τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενό τους στο 
κείμενο: 
defecerat (β΄ ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή): 
invaserat (γερούνδιο σε δοτική): 
amiserat (σουπίνο σε αφαιρετική): 
dederunt (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην αντίθετη 
φωνή): 
fuerat (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα): 
divisam (απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή): 
est factus (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην αντίθετη φωνή): 
abeuntes (γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 
secutus est (απαρέμφατο μέλλοντα): 
dicitur (απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή): 
pensatum est (τον ίδιο τύπο στην υποτακτική): 



 

 

utebatur (τον ίδιο τύπο στην υποτακτική): 
posset (γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 
venerunt (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια 
φωνή): 
mirati sunt (β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα): 

Μονάδες 15 
Γ] Συντακτικό: 
1) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: luna, de 
ratione, alacrem, apud Ardeam, absens, civitati, frugalitate, 
assidentem. 

Μονάδες 8 
2) Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που 
βρίσκονται στα αποσπάσματα (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός 
ρόλος). 

Μονάδες 4 
3) Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et 
exercitus fiduciam amiserat: Να μετατρέψετε την υπογραμμισμένη 
κύρια πρόταση σε μετοχική φράση. 

Μονάδες 4 
4. Να αναλυθούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί σε αναφορικές 
προσδιοριστικές προτάσεις: illustrem victoriam, ligneo catillo. 

Μονάδες 3 
5. Να γραφεί ισοδύναμη έκφραση: propter Veientanam praedam. 

Μονάδες 1 
6. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική: Quod illic 
appensum civitati nomen dedit. 

Μονάδες 3 
7. Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, ώστε να δηλώνει 
αντικειμενική και υποκειμενική αιτιολογία: appensum. 

Μονάδες 2 



 

 

8. Curius Samnitium divitias contempsit: α) Να γραφεί η πρόταση 
απαρεμφατική με εξάρτηση από το ρήμα debeo, β) Στη συνέχεια να 
τραπεί σε παθητική περιφραστική συζυγία. 

Μονάδες 5 
 

Οδηγίες προς υποψηφίους 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό. 
5. Διάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
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