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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α. Να µεταφραστούν τα ακόλουθα αποσπάσµατα: 

Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum 

Ennius ad Nasīcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasīca 

se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam 

aperte mentiebātur. «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?». 

Visne scire quid Nasīca responderit? «Homo es impudens. Ego cum te 

quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non 

credis?». 

…………………………………………………………………………… 

Num ad hostem vēni et captīva in castris tuis sum? In hoc me longa 

vita et infelīx senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te 

vidērem? Qui potuisti populāri hanc terram, quae te genuit atque aluit? 

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? 

Μονάδες 40 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

paucis diebus: γενική πληθυντικού  

ianua: δοτική ενικού 

quid: γενική ενικού αρσενικού γένους 

vocem tuam: ονοµαστική πληθυντικού 

homo impudens: αφαιρετική ενικού 

ancillae tuae: γενική πληθυντικού 

ipsi: αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους 

hoc: δοτική ενικού θηλυκού γένους 

longa vita: γενική ενικού 

infelix: αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθµού και στα τρία γένη 

hostem: γενική πληθυντικού 

patriae: δοτική πληθυντικού 

Μονάδες 15 



 

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους 

παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να 

ληφθεί υπόψη το υποκείµενο). 

fecerit: β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα στην παθητική φωνή 

quaereret: µετοχή Μέλλοντα και στα 3 γένη 

indignatus: απαρέµφατο Μέλλοντα 

cognosco: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

vis (ne): β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Παρατατικού 

credis: β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

traxit: απαρέµφατο Παρακειµένου σε ενεργητική και απαρέµφατο 

Ενεστώτα στην παθητική φωνή 

viderem: σουπίνο σε πτώση αφαιρετική και γερούνδιο σε πτώση δοτική 

potuisti: β΄ πληθυντικό Οριστικής και Υποτακτικής Ενεστώτα 

genuit: β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα στην παθητική φωνή 

cecidit: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού 

Μονάδες 15 

 

Γ1.α) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

nunc, ad Nasicam, vocem, homo, tuae, senecta, exsulem, populari, 

fines, ira. 

Μονάδες 10 

 

β) «quid postea Nasica fecerit», «ut primum exsulem deinde hostem 

te viderem»: Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων, να δηλώσετε τη 

συντακτική τους λειτουργία και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς 

τους. 

Μονάδες 5 

 

γ) paucis post diebus: Να γραφεί ο προσδιορισµός του χρόνου µε άλλο 

αντίστοιχο ισοδύναµο τρόπο. 

Μονάδες 2 

 

Γ2.α) Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi…Να γίνει 

σύµπτυξη της δευτερεύουσας πρότασης σε µετοχή. 

Μονάδες 3 

 

β) ingredienti: Να αναλύσετε τη µετοχή στο αντίστοιχο είδος 

δευτερεύουσας πρότασης εισαγόµενης µε το σύνδεσµο dum. 

Μονάδες 3 

 

γ) exclamavit Nasica se domi non esse: Να µετατρέψετε την φράση από 

τον πλάγιο λόγο στον ευθύ. 

Μονάδες 3 



 

 

δ) «Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum?». Να 

µεταφέρετε την περίοδο στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση από τη φράση: 

Mater filium interrogavit… 

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. 
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