
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. 

Legum ministri sunt magistrātus, legum interpretes iudices, legum 
denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus. 

……………………………………………………………………...... 
Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor 

adversarios vincere potuit! 

……………………………………………………………………… 
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. 

……………………………………………………………………….. 
quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum 

etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id 
factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliāna castra 
pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat 
coniuratiōnem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateātur. 

Α1. Να γράψετε τις μεταφράσεις των παραπάνω αποσπασμάτων. 

Μονάδες 40 

Παρατηρήσεις: 
Β1.α.  corpora nostra: ονομαστική ενικού 

 civitas: γενική πληθυντικού 

 ministri: κλητική ενικού 

 iudices: αφαιρετική ενικού 

metum: δοτική ενικού  

Μονάδες 3 



 

 

Β1.β. Legum ministri sunt magistratus. 

Στην παραπάνω πρόταση να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον 
άλλο αριθμό. 

Μονάδες 4 
Β1.γ.  liberi: να γραφεί η γενική ενικού του θηλυκού γένους και στους 

 τρεις βαθμούς 

 crudeliter: να γραφεί ο συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος 

 regie: να γραφεί ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος 

Μονάδες 5 
Β1.δ. Να γραφεί η γενική ενικού των ακόλουθων αντωνυμιών στο 
γένος που βρίσκονται: ille, hoc, neminem. 

Μονάδες 3 
Β2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους 
παρακάτω τύπους στη φωνή που βρίσκονται (για τους 
περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο). 

possumus (β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού) 

dedit (γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα) 

dicitur (απαρέμφατο μέλλοντα) 

animadvertissem (σουπίνο σε αιτιατική) 

factum esse (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου) 

intellego (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα) 

pervenerit (γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα) 

fore (τον ισοδύναμο τύπο) 

videat (β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου) 

Μονάδες 9 
Β2.β. Να αντικατασταθεί χρονικά στο β΄ ενικό της υποτακτικής: 
rediit. Να λάβετε υπόψη το υποκείμενο στο κείμενο. 

Μονάδες 2,5  



 

 

Β2.γ. Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων 
(στο αρσενικό γένος στον ενικό): fateatur. 

Μονάδες 3,5 
Γ1.α. Να γίνει απαρεμφατική σύνταξη: 

Civitas sine lege non stat. 

Scriptor narrat… 

Μονάδες 2 
Γ1.β. Να αναγνωριστεί συντακτικά η ακόλουθη δευτερεύουσα 
πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος): Quia ille metum 
exercitus Romani vicerat. Στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές ώστε η αιτιολογία να είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής 
διεργασίας. 

Μονάδες 5 
Γ1.γ. Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή: quod illic 
aurum pensatum est. 

Μονάδες 2 
Γ1.δ. Να γραφεί ισοδύναμη έκφραση: Post hoc factum. 

Μονάδες 2 
Γ2.α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: iudices, 
servi, esse, civitati, quorum, neminem (το πρώτο). 

Μονάδες 6 
Γ2.β. Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος ώστε να δηλώνει: i) Ανοιχτή 
υπόθεση στο παρόν ii) Υπόθεση πιθανή δυνατή στο παρόν-μέλολον: 
Si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse 
dicerent. 

Μονάδες 4  
Γ2.γ. rogatus: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση 
εισαγόμενη με τον χρονικό σύνδεσμο simul και τον ιστορικό 
διηγηματικό cum. 

Μονάδες 4 
Γ2.δ. Aurum illic appensum civitati nomen dedit: Να μετατραπεί 
η ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

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. 
 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 


