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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΡΘΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias 

Rōmanōrum profligāvit et delēvit. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus 

audīvit. 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. 

…………………………………………………………………………………….. 

 Cum Africānus in Literno esset, complūres praedonum duces forte 

salutātum ad eum venērunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos 

existimasset, praesidium domesticōrum in tecto conlocāvit. Quod ut praedōnes 

animadvērterunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni 

nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. 

…………………………………………………………………………………….. 

 Qui spem Catilīnae mollibus sententiis aluērunt coniurationemque 

nascentem non credendo confirmavērunt; quorum auctoritātem secūti multi, non 

solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et 

regie id factum esse dicerent. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµία από τις παρακάτω 

λέξεις: 

copias: αφαιρετική πληθυντικού 

cladem: γενική πληθυντικού 

agro: κλητική ενικού 

insidiis: αιτιατική πληθυντικού 

eum: αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους 

complures duces: γενική πληθυντικού 

praedonum: ονοµαστική ενικού 

se ipsum: αιτιατική πληθυντικού 

praesidium: ονοµαστική πληθυντικού 

tecto: αιτιατική ενικού 



 

 

clara voce: δοτική πληθυντικού 

spem: γενική ενικού 

mollibus sententiis: αφαιρετική ενικού 

multi: επίρρηµα στο θετικό βαθµό 

regie: συγκριτικός βαθµός επιρρήµατος 

Μονάδες 15 

 

Β2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 

ρηµατικούς τύπους: 

fuit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

audivit: γ΄ ενικό υποτακτικής παρακειµένου στην ίδια φωνή 

expedivit: σουπίνο σε αφαιρετική 

complevit: γ΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα στην ίδια φωνή 

venerunt: µετοχή ενεστώτα στην ονοµαστική ενικού του θηλυκού γένους 

animadverterunt: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην παθητική φωνή 

aluerunt: β΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα στην ίδια φωνή 

confirmaverunt: β΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην παθητική φωνή 

secuti: µετοχή µέλλοντα στον ίδιο γένος, αριθµό και πτώση 

factum esse: απαρέµφατο ενεστώτα σε ενεργητική και παθητική φωνή. 

Μονάδες 10 

 

Β2. β) admiratum: Να αντικατασταθεί στο β΄ ενικό όλων των χρόνων της 

υποτακτικής. 

Μονάδες 5 

 

Γ1. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: pavidus, se (το 

πρώτο), ianuae, auditu, credendo, quorum. 

Μονάδες 6 

 

Γ1. β) «Cum se ipsum captum venisse eos existimasset»: Να αναγνωριστεί η 

δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία, συντακτική θέση). 

Μονάδες 4 

 

Γ1. γ) Να συµπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε µετοχική φράση: Postquam 

XIV annos complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. 

Μονάδες 3 

 

Γ1. δ) Να µετατραπεί η σύνταξη σε παθητική: Populus Romanus cladem 

Cannensem pavidus audivit. 

Μονάδες 4 



 

 

Γ2. α) Να αναλυθεί η µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόµενη µε το 

σύνδεσµο simul: abiectis armis. 

Μονάδες 3 

 

Γ2. β) Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit: α) Να γίνει η 

πρόταση απαρεµφατική µε εξάρτηση από το ρήµα debeo σε χρόνο παρακείµενο 

β) Στη συνέχεια να τραπεί σε παθητική περιφραστική συζυγία. 

Μονάδες 6 

 

Γ2. γ) «Si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse 

dicerent»: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να µετατραπεί ώστε να 

εκφράζει υπόθεση ανοικτή διατηρώντας τη χρονική βαθµίδα του. 

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. ∆εν 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. ∆ιάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


