
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus 

sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut 

corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; 

quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat: «Oleum et 

operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus 

pecuniae, eum Caesari attulit. 

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

Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, 

neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, 

neminem tam improbum, qui non fateatur. 

Μονάδες 40 

Β. Παρατηρήσεις 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

corvum  : την αιτιατική πληθυντικού 

sutorem  : την αφαιρετική πληθυντικού 

avis   : την αφαιρετική ενικού 

salutationem : την γενική πληθυντικού 

pecuniae  : την αφαιρετική ενικού 



 

 

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

παρακάτω αντωνυµίες: 

eum   : γενική ενικού του ίδιου γένους 

quendam  : γενική πληθυντικού στου ίδιου γένους 

id   : αιτιατική πληθυντικού του ίδιου γένους 

iste   : αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους 

neminem  : δοτική ενικού του ίδιου γένους 

qui   : αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου γένους 

Μονάδες 6 

γ. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

multum   

diu   

stultum   

cupidus   

Μονάδες 4 

2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους 

παρακάτω ρηµατικούς τύπους. 

interfuit  : το γ΄ ενικό της Οριστικής Μέλλοντα 

emit   : το σουπίνο σε αφαιρετική 

doceret  : το γ΄ πληθυντικό της Οριστικής Μέλλοντα 

respondebat : το β΄ πληθυντικό της Υποτακτικής Μέλλοντα 

solebat  : το β΄ ενικό της Υποτακτικής Παρακειµένου 



 

 

didicit  : το γ΄ ενικό της Προστακτικής του Μέλλοντα 

videat  : το απαρέµφατο του Μέλλοντα στην παθητική φωνή 

intendit  : το γ΄ πληθυντικό της Υποτακτικής Υπερσυντελίκου 

Μονάδες 8 

2β. fateatur: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην υποτακτική στο 

πρόσωπο που βρίσκεται. Να λάβετε υπόψη το υποκείµενο στο κείµενο 

για τους περιφραστικούς τύπους. 

Μονάδες 4 

2γ. attulit: Να γραφεί το β΄ πληθυντικό της Οριστικής Ενεστώτα, 

Υποτακτικής Μέλλοντα και της Προστακτικής Ενεστώτα. 

Μονάδες 3 

3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

emere, milibus, frustra, cupidus, esse factam, improbum, pecuniae. 

Μονάδες 7 

3β. Sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: Η ενεργητική 

σύνταξη να τραπεί σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο. 

Μονάδες 5 

3γ. Ο ευθύς λόγος να τραπεί σε πλάγιο. ∆ίνεται το ρήµα εξάρτησης. 

Sutor dicere solebat: «Oleum et operam perdidi». 

Μονάδες 3 

4α. Στο δεύτερο απόσπασµα να εντοπιστεί ο εξαρτηµένος υποθετικός 

λόγος, να αναγνωριστεί και να τραπεί στον ευθύ λόγο. 

Μονάδες 6 

β. «…qui non fateatur»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, να 

αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς της και να εντοπίσετε 

τη συντακτική της θέση. 

Μονάδες 5 



 

 

γ. «Quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat»: Η 

δευτερεύουσα χρονική πρόταση να αντικατασταθεί από ισοδύναµη 

χρονική µετοχή. 

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. Καµιά άλλη 

σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.  

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο 

στυλό διαρκείας και µόνον ανεξίτηλης µελάνης.  
6. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.  

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

φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.00΄ πρωινή.  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


