
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 
Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω  

κείμενο : 
  
 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus 
exercitui Romanorum praefuit. 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 proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus 
Romano virtute antecellat». 
. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt 
coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; 
quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum 
etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et 
regie id factum esse dicerent.  
 
 

Μονάδες 40 

Β. Παρατηρήσεις  

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

nobili genere:  την ονομαστική και τη γενική  του πληθυντικού 
αριθμού.  

his verbis: τη γενική και την αιτιατική του ενικού 
αριθμού .  

   
Μονάδες 8 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
β. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά  από 

τις παρακάτω  λέξεις :  
 

consul: την ονομαστική του πληθυντικού  αριθμού.  
exercitui: τη γενική του ενικού αριθμού. 
pugna: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 
virtute: τη δοτική του ενικού αριθμού. 
spem: την αφαιρετική του ενικού αριθμού.  
quorum: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο 

γένος. 
id: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο 

γένος. 
 

Μονάδες 7 
 

2.α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα  από τα 
παρακάτω  ρήματα :  

 

praefuit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 
του ενεστώτα. 

edixit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 
του μέλλοντα στην ίδια φωνή.  

abstinerent: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

cernatur: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της 
υποτακτικής του παρατατικού  στην ίδια 
φωνή. 

confirmaverunt: το β΄ ενικό  πρόσωπο της υποτακτικής του 
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή. 

 

  Μονάδες 10 
 

   β. credendo: να γράψετε το απαρέμφατο  του ενεστώτα , 
το απαρέμφατο  του παρακειμένου  στην ενεργητική  
φωνή και τα τρία γένη του γερουνδιακού στην  
ονομαστική  του ενικού αριθμού .   

 Μονάδες 5 
  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
3.α. Να χαρακτηρίσετε  πλήρως τη συντακτική  λειτουργία 

των παρακάτω  όρων :   

 genere, castra, a duce, Catilinae, mollibus, 
crudeliter. 

 

Μονάδες 12 
 

β. Qui coniurationem confirmaverunt  : 

να μετατρέψετε  την ενεργητική  σύνταξη σε παθητική .  

Μονάδες 3 

4 .α .  •  cum al iquando castr is  abiret  

 •  ut  s ingularis  proel i i  eventu cernatur .   
 

  
Να αναγνωρίσετε   το είδος των παραπάνω  προτάσεων 
(μονάδες  2), τον τρόπο εισαγωγής  τους (μονάδες  2) και 
να αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς 
τους (μονάδες  4).  

Μονάδες 8 
 
 

 β. Bello Latino T. Manlius consul exercitui Romanorum 
praefuit: 

 να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση  των όρων 
της παραπάνω  πρότασης .  

 Μονάδες 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ημερομηνία ,  κατεύθυνση ,  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 οποιαδήποτε 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 .  
7.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  μία  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  

των  φωτοαντιγράφων .    
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

 
 


	 
	 
	 


