
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa 

victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura 

tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus 

tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut 

victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur 

quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut 

ad Ciceronem epistulam deferat. Curat et providet ne intercepta epistula, 

nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam 

conscriptam Graecis litteris mittit. 

Μονάδες 40 

 

Παρατηρήσεις 

 

B1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

bellis civilibus : αιτιατική πληθυντικού 

ipsa victoria : γενική ενικού 

victores ferociores : αφαιρετική ενικού 

nostra consilia : αιτιατική ενικού 

Graecis litteris : ονοµαστική πληθυντικού 

Μονάδες 10 

Β1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω 

αντωνυµίες στο γένος που βρίσκονται: 

nihil : αφαιρετική ενικού 



 

 

ea : δοτική ενικού 

quae : γενική ενικού 

cuidam : γενική πληθυντικού 

Μονάδες 2 

Β1γ. Να γραφούν οι υπόλοιποι βαθµοί των επιθέτων: misera και 

impotentiores στο γένος, στον αριθµό και στην πτώση που βρίσκονται στο 

κείµενο. Στο πρώτο (misera) να γραφούν επίσης οι τρεις βαθµοί του 

επιρρήµατος. 

Μονάδες 3 

Β2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους 

παρακάτω ρηµατικούς τύπους στη φωνή που βρίσκονται. 

Να λάβετε υπόψη το υποκείµενο στο κείµενο για τους περιφραστικούς 

τύπους: 

reddit : απαρέµφατο παρακειµένου 

cognoscit : δοτική του γερουνδίου 

sit : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

mittit : γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

cogantur : β’ ενικό οριστικής παρακειµένου 

parta sit : β’ ενικό οριστικής ενεστώτα 

gerantur : απαρέµφατο µέλλοντα 

curat : γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτας της 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

Μονάδες 8 

Β2β. obsequatur: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην υποτακτική στο 

πρόσωπο που βρίσκεται. Να λάβετε υπόψη το υποκείµενο στο κείµενο για 

τους περιφραστικούς τύπους. 

Μονάδες 4 

Β2γ. velit: Να γραφεί το β’ ενικό της οριστικής ενεστώτα, το γ’ πληθυντικό 

της οριστικής του συντελεσµένου µέλλοντα και το β’ πληθυντικό της 

υποτακτικής του παρατατικού. 

Μονάδες 3 

Β3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

miserius, necessitate, iis, ex captivis, cuidam, ob rem, conscriptam. 

Μονάδες 7 

Β3β. «etiamsi natura tales non sint»: Να αναγνωρίσετε το είδος της 

πρότασης, να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς της και να 

εντοπίσετε τη συντακτική της θέση. 



 

 

Μονάδες 5 

Β3γ. quam ipsa victoria: Να αντικατασταθεί ο β’ όρος σύγκρισης µε 

ισοδύναµο τρόπο εκφοράς. 

Μονάδες 3 

Β4α. …ut ad Ciceronem epistulam deferat: Να µετατρέψετε την πρόταση 

του πλαγίου λόγου σε ευθύ λόγο. 

Μονάδες 3 

Β4β. …ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur: Η παθητική 

σύνταξη να τραπεί σε ενεργητική. 

Μονάδες 4 

Β4γ. quorum auxilio: Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις και να 

αντικατασταθεί από ισοδύναµη έκφραση. 

Μονάδες 4 

Β4δ. «quae velit victor»: Να δικαιολογηθεί η εκφορά της έγκλισης της 

δευτερεύουσας πρότασης και να γίνει η ακολουθία των χρόνων. 

Μονάδες 2 

 

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. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 

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

φωτοαντιγράφων. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


