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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit. Postquam XIV 
annos in Italia complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal 
bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. Denique cum P. Scipiōne apud Zamam 
dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt. 

…………………………………………………………………………………………... 

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. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogātus reversus est. 

…………………………………………………………………………………………... 

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo 
res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. 
Curat et providet nē interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam 
ob rem epistulam conscriptam Graecis letteris mittit. 

Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 

Β] Γραμματική 

1. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

agro (κλητική ενικού): 

annos (γενική πληθυντικού): 

bellum (ονομαστική πληθυντικού): 

victoriam (δοτική ενικού): 

civitati (γενική πληθυντικού): 

hoc factum (αιτιατική πληθυντικού): 

res (αιτιατική ενικού): 

equitibus (την ίδια πτώση στον ενικό): 

nostra consilia (δοτική ενικού): 



 

 

hostibus (γενική πληθυντικού): 

Μονάδες 10 

2. Να τραπούν όλοι οι κλιτοί όροι της ακόλουθης πρότασης από τον ενικό στον 
πληθυντικό αριθμό: Quod illic appensum civitati nomen dedit. 

Μονάδες 5 

3. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι στην φωνή που ζητείται. Για τους περιφραστικά 
σχηματιζόμενους τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενό τους στο κείμενο: 

expedivit (γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή): 

complevit (σουπίνο σε αφαιρετική): 

cupivit (γερούνδιο σε δοτική): 

dimicavit (β’ ενικό προστακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή): 

secutus est (να γραφούν οι μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική ενικού του 
αρσενικού γένους): 

recepit (β’ ενικό οριστικής ενεστώτα στην παθητική φωνή): 

dedit (γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην παθητική φωνή): 

pensatum est (να γραφεί ο ίδιος τύπος στην υποτακτική): 

rediit (β’ ενικό υποτακτικής παρατατικού): 

gerantur (απαρέμφατο μέλλοντα στην  ίδια φωνή): 

sit (β’ ενικό προστακτικής μέλλοντα): 

persuadet (β’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα): 

deferat (β’ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή): 

curat (απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή): 

mittit (γερουνδιακό και στα τρία γένη): 

Μονάδες 15 

Γ] Συντακτικό 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι τύποι: in agro, cum Romanis, 
componere, apud Zamam, aurum (το δεύτερο), rogatus, ex equitibus, ob rem. 

Μονάδες 8 



 

 

2. Να αναγνωριστεί η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, 
ακολουθία, συντακτικός ρόλος): quae apud Ciceronem gerantur. 

Μονάδες 4 

3. Να δηλωθεί με διαφορετικό τρόπο η αυτοπάθεια: Hannibal ex insidiis Fabii Maximi 
se expedivit. 

Μονάδες 2 

4. Να συμπτυχθεί σε μετοχική φράση η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση: Postquam 
XIV annos in Italia complevit. 

Μονάδες 3 

5. Να αναλυθεί η ακόλουθη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον 
ιστορικό – διηγηματικό σύνδεσμο cum: Quibus interemptis. 

Μονάδες 3 

6. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: ne nostra consilia ab hostibus 
cognoscantur. 

Μονάδες 4 

7. … quantoque in periculo res sit. Να αλλάξει το ρήμα της δευτερεύουσας ώστε να 
δηλώνεται το προτερόχρονο και το υστερόχρονο στο παρόν. 

Μονάδες 2 

8. Caesar epistulam conscriptam Graecis litteris mittit: α) Να γίνει σύνταξη της 
πρότασης απαρεμφατική με εξάρτηση από τα ρήμα debeo. β) Να αντικατασταθεί το 
debeo + απαρέμφατο από την παθητική περιφραστική συζυγία. 

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  


