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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna 

abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium 

praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: 

«Congrediamur, ut singularis poelii eventu cernatur, quanto miles 

Latinus Romano virtute antecellat». 

Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse 

mallet an calva. Cum illa respondisset «ego, pater, cana esse 

malo», mendacium illi pater obiecit: «Non dubito quin calva esse 

nolis. Quid ergo non times ne istae te calvam faciant?». 

Μονάδες 40 

Β. Παρατηρήσεις. 

1.α. Να γράψετε τον ίδιο τύπο των παρακάτω λέξεων στον άλλο 

αριθµό: pugna, hostium, verbis, mendacium, pater, istae, te. 

Μονάδες 7 

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

παρακάτω λέξεις:  

his verbis:    αιτιατική πληθυντικού 

singularis proelii:  αφαιρετική ενικού 

aliquot annos:   γενική πληθυντικού 

miles Latinus:   ονοµαστική πληθυντικού 



 

 

Μονάδες 8 

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

παρακάτω ρηµατικούς τύπους. (Για τους περιφραστικούς τύπους 

να λάβατε υπόψη το υποκείµενο): 

abiret:  α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου 

edixit:  β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια    

φωνή 

cernatur:  γ΄ ενικό της ίδιας έγκλισης χρόνου  

παρακειµένου στην ίδια φωνή 

mallet:  α΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

respondisset: γενική του γερουνδίου 

obiecit:  β΄ ενικό της ίδιας έγκλισης στην παθητική φωνή  

του χρόνου ενεστώτα 

nolis:  γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου 

abstinerent: αφαιρετική του σουπίνου 

Μονάδες 8  

β. congrediamur: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και να 

γραφεί η υποτακτική µέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο και αριθµό και 

στο απαρέµφατο του µέλλοντα. (Για τους περιφραστικούς τύπους 

να λάβετε υπόψη το υποκείµενο στο κείµενο). 

faciant: Να γραφεί στο ίδιο πρόσωπο και αριθµό και στην ίδια 

έγκλιση της παθητικής φωνής ο παρατατικός, παρακείµενος και 

υπερσυντέλικος. (Να λάβετε υπόψη σας το υποκείµενο στο 

κείµενο). 

Μονάδες 7 

3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 

λέξεων: castris, proelio, eventu, virtute, calvam. 

Μονάδες 5 



 

 

β. Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον συντακτικό ρόλο, 

τον τρόπο εισαγωγής και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον 

χρόνο εκφοράς: «Ne istae te calvam faciant». 

Μονάδες 4 

γ.i) Filius a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: Η 

παθητική σύνταξη της πρότασης να τραπεί σε ενεργητική. 

ii) Mendacium illi pater obiecit: Η ενεργητική σύνταξη της 

πρότασης να τραπεί σε παθητική. 

Μονάδες 6 

4.α. Is cum aliquando castris abiret edixit…:Να συµπτυχθεί η 

δευτερεύουσα πρόταση σε µετοχή. 

Μονάδες 3 

β. Να τραπούν στον πλάγιο λόγο οι περίοδοι: 

i) «Non dubito quin calva esse nolis» 

Augustus dixit… 

ii) «Ego, pater, cana esse malo». 

Illa respondit… 

Μονάδες 8 

γ. Να µετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ: 

Is edixit ut omnes pugna abstinerent. 

Μονάδες 4 

 

 



 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα 

χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε 

µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη 

σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 

καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

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

4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 

5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


