
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non 

tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci 

animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit. 

«Intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx 

liberique»? 

Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic 

vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus 

quam unius alicuius aut suae. Nec magis vitupenandus est proditor 

patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis 

desertor propter suam utilitatem et salutem. 

Μονάδες 40 

Β. Παρατηρήσεις: 

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

αριθµό: hanc, patriae (στο πρώτο απόσπασµα), animo, domus, 

mater, unius aliculus, utilitatis. 

Μονάδες 7 

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

παρακάτω λέξεις: 

minaci: τη γενική του ενικού του επιθέτου στο θηλυκό γένος στον 

συγκριτικό και υπερθετικό βαθµό 



 

 

infesto: στον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς 

illa moenia: τη γενική πληθυντικού 

vir bonus: την κλητική ενικού 

Μονάδες 8 

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

παρακάτω ρηµατικούς τύπους: 

genuit: αφαιρετική του σουπίνου 

anteponunt: το γ’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειµένου 

στην ίδια φωνή 

aluit: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής µέλλοντα στην ίδια 

φωνή 

consulit: το απαρέµφατο παρακειµένου στην ίδια φωνή 

potuisti: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού 

cecidit: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα 

vituperandus est: τον ίδιο τύπου στην υποτακτική παρακειµένου 

sunt: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου 

Μονάδες 8 

β. ingredienti: να γράψετε τις µετοχές όλων των χρόνων στην 

ονοµαστική ενικού του ουδετέρου γένους. 

populari: να γράψετε το γ’ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική 

όλων των χρόνων. 

Μονάδες 7 

 



 

 

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

fines, tibi, penates, omnium, utilitatis. 

Μονάδες 5 

β. Ut enim leges omnium salutem...inteponunt: Να αναγνωρίστε το 

είδος της πρότασης, τον συντακτικό ρόλο, τον τρόπο εισαγωγής και να 

αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς. 

Μονάδες 5 

γ. Vituperanbus est proditor patriae (nobis): Να συνταχθεί η παθητική 

περιφραστική συζυγία µε το debeo + απαρέµφατο. 

Μονάδες 5 

4.α. quam proditor: Να δοθεί ισοδύναµη έκφραση. 

Μονάδες 3 

β. «Intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx 

liberique»: Να µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αφού τον 

εξαρτήσετε από το: Filius dixit... 

Μονάδες 6 

γ. Non tibi ingredienti fines ira cecidit: Να αναλύσετε τη µετοχή 

ingedienti σε χρονική πρόταση εισαγόµενη µε τον ιστορικό – 

διηγηµατικό σύνδεσµο cum και το χρονικό σύνδεσµο dum. 

Μονάδες 6 

 

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 

 

 

 


