
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Α.  Όταν οι ληστές κατάλαβαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα όπλα, πλησίασαν την πόρτα και 

με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στο Σκιπίωνα

στο άκουσμα!), ότι είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι ανέφεραν 

αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να τους βάλουν μέσα.

 Ενώ η Καικιλία, η σύζυγος του Μετέλλου, επεδίωκε την εμφάνιση γ

την κόρη της αδερφής της σύμφωνα με τα αρχαία (πατροπαράδοτα) ήθη, η ίδια δημιούργησε 

οιωνό. Γιατί μια νύχτα σε κάποιο μικρό ιερό, καθόταν για πολλή ώρα μαζί με την κόρη της 

αδερφής της και περίμενε μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να α

σκοπό της. 

 Γιατί δε σωπαίνεις, ανόητε άνθρωπε, για να πετύχεις αυτό που θέλεις;

Αλλά λες ότι σου αρέσει η αρχαιότητα επειδή είναι τιμημένη και καλή και σεμνή. Έτσι λοιπόν 

να ζεις, όπως οι αρχαίοι, αλλά έτσι να μιλάς, όπως οι άνδρες της 

γράφτηκε από το Γάιο Ιούλιο Καίσαρα να έχεις πάντα στη μνήμη και στην καρδιά.

 

Β. praedonibus – clararum vocum 

quoddam – alicuius vocis – hominibus ineptis 

– aetatum/-ium nostrarum-pectus 

animadvertisse – admirandus – refer 

consecuturus sit – volunt – dic – futuram esse / fore 

 

Γ. 1) Scipioni= έμμεσο αντικείμενο στο 

auditu= σουπίνο σε πτώση αφαιρετική, αφαιρετική της αναφοράς στο 

reserari= τελικό απαρέμφατο αντικείμενο στο 

uxor= ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στο 

filiae= δοτική προσωπική χαριστική

nocte= αφαιρετική του χρόνου στο 

antiquitatem= υποκείμενο στο placer

modesta= κατηγορούμενο στο ενν. υποκείμενο 

 

2. Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον

quod και εκφέρεται με υποτακτική γιατί δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία, χρόνου ενεστώτα 

γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (

Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

Όταν οι ληστές κατάλαβαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα όπλα, πλησίασαν την πόρτα και 

με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στο Σκιπίωνα-να το ακούς και να μην το 

στο άκουσμα!), ότι είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι ανέφεραν 

αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να τους βάλουν μέσα.

Ενώ η Καικιλία, η σύζυγος του Μετέλλου, επεδίωκε την εμφάνιση γ

την κόρη της αδερφής της σύμφωνα με τα αρχαία (πατροπαράδοτα) ήθη, η ίδια δημιούργησε 

οιωνό. Γιατί μια νύχτα σε κάποιο μικρό ιερό, καθόταν για πολλή ώρα μαζί με την κόρη της 

αδερφής της και περίμενε μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να α

Γιατί δε σωπαίνεις, ανόητε άνθρωπε, για να πετύχεις αυτό που θέλεις;

Αλλά λες ότι σου αρέσει η αρχαιότητα επειδή είναι τιμημένη και καλή και σεμνή. Έτσι λοιπόν 

να ζεις, όπως οι αρχαίοι, αλλά έτσι να μιλάς, όπως οι άνδρες της εποχής μας. Κι αυτό που 

γράφτηκε από το Γάιο Ιούλιο Καίσαρα να έχεις πάντα στη μνήμη και στην καρδιά.

clararum vocum – huic – uxore – mori prisco – omina nuptialia 

hominibus ineptis – honestissime – melioris – modestiora 

 

refer – intromissum iri – iubebunt – fis 

futuram esse / fore – vixissent – scriberis/re 

έμμεσο αντικείμενο στο nuntiaverunt 

σουπίνο σε πτώση αφαιρετική, αφαιρετική της αναφοράς στο incredibile

τελικό απαρέμφατο αντικείμενο στο issuit 

ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στο Caecilia 

δοτική προσωπική χαριστική στο petit 

αφαιρετική του χρόνου στο persedebat 

placere (ετεροπροσωπία) 

κατηγορούμενο στο ενν. υποκείμενο antiquitas. 

Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον

και εκφέρεται με υποτακτική γιατί δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία, χρόνου ενεστώτα 

γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (dicis) δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 

Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας. 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 

 

Όταν οι ληστές κατάλαβαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα όπλα, πλησίασαν την πόρτα και 

να το ακούς και να μην το πιστεύεις!-(απίστευτο 

στο άκουσμα!), ότι είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι ανέφεραν 

αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να τους βάλουν μέσα. 

Ενώ η Καικιλία, η σύζυγος του Μετέλλου, επεδίωκε την εμφάνιση γαμήλιου οιωνού για 

την κόρη της αδερφής της σύμφωνα με τα αρχαία (πατροπαράδοτα) ήθη, η ίδια δημιούργησε 

οιωνό. Γιατί μια νύχτα σε κάποιο μικρό ιερό, καθόταν για πολλή ώρα μαζί με την κόρη της 

αδερφής της και περίμενε μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο 

Γιατί δε σωπαίνεις, ανόητε άνθρωπε, για να πετύχεις αυτό που θέλεις; 

Αλλά λες ότι σου αρέσει η αρχαιότητα επειδή είναι τιμημένη και καλή και σεμνή. Έτσι λοιπόν 

εποχής μας. Κι αυτό που 

γράφτηκε από το Γάιο Ιούλιο Καίσαρα να έχεις πάντα στη μνήμη και στην καρδιά. 

omina nuptialia – sacellum 

modestiora – vir antique 

fis – persessum – audita – 

scriberis/re – haberent. 

incredibile 

 

Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο 

και εκφέρεται με υποτακτική γιατί δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία, χρόνου ενεστώτα 

σύγχρονο στο παρόν. 



 

3. Cum praedones arma abiecissent 

Postquam praedones arma abiecerunt. 

 

4. Haec a domesticis Scripioni relata sunt. 

 

5. Ne id habueris in memoria! 

Noli id habere in memoria! 

 

6. Se= υποκείμενο του απαρεμφάτου venisse. Λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου. 

Βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, καθώς το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου πάντα 

δηλώνεται και ποτέ δεν παραλείπεται (υποχρεωτική ετεροπροσωπία) 

eos(que)=  υποκείμενο του απαρεμφάτου intromitti. Βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, καθώς 

πρόκειται για ετεροπροσωπία. 

 

 

 

 
 


