
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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. Quia ille metum exercitus 
Rōmāni vicerat, imperātor adversarios vincere potuit! 
…………………………………………………………………………………………... 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, 
Athenas confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei 
species horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie 
squalidā, similem effigiēi mortui. 
…………………………………………………………………………………………... 

Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit. 
Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis 
pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistrātus 
creantur cum vitae necisque potestāte. 
Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 
Β] Γραμματική: 
1. exercitum alacrem, liberales artes, illustrem victoriam, species horrenda, rei 
militaris: Να γραφεί η γενική ενικού, η δοτική ενικού και η ονομαστική πληθυντικού 
των παραπάνω συνεκφορών. 

Μονάδες 12 
2. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
ratione (δοτική ενικού): 
stellarum (γενική ενικού): 
metum (γενική πληθυντικού): 



 

 

hominem (αιτιατική πληθυντικού): 
studiis (ονομαστική ενικού): 
locis (ονομαστική πληθυντικού): 
pelles (γενική πληθυντικού): 
fluminibus (αιτιατική πληθυντικού): 

Μονάδες 3 
3. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήματα στη φωνή που βρίσκονται: dederunt, 
vicerat, confugit, nutriuntur. 

Μονάδες 12 
4. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
disputavit (β΄ενικό οριστικής μέλλοντα): 
potuit (α΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 
apparuit (γ΄πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου): 
existimavit (β΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 
lavantur (β΄ενικό οριστικής παρατατικού): 
habent (γ΄πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα): 

Μονάδες 3 
Γ] Συντακτικό: 
1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: de ratione, alacrem, artes, 
exercitus, vincere, post bellum, somno, ei, hominem, facie. 

Μονάδες 20 
2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις των κειμένων 
(εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 

Μονάδες 6 
3. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική: Sulpicius Gallus exercitum 
alacrem in pugnam misit. 

Μονάδες 4 
 

 



 

 

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. 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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