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ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)  

 
Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο στη νέα 

ελληνική γλώσσα: 
 

Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate 
pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et 
fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim 
hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra 
revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, 
morte multavit. 
......................................................................................................... 
 

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum 
duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se 
ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in 
tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis 
ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt 
(incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse.  

 

Μονάδες 40 
 
Β1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από 

τις παρακάτω λέξεις:  

   

 viribus  : τη γενική πληθυντικού 

 cupiditate: την κλητική ενικού 

 certamen: την αιτιατική πληθυντικού 

fortior: την αφαιρετική ενικού του ίδιου 
γένους στον θετικό βαθμό 

cuius: την ίδια πτώση του ίδιου γένους 
στον πληθυντικό αριθμό 
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morte:  την ονομαστική ενικού 

complures:  την αφαιρετική στον ίδιο αριθμό 

ipsum: τη δοτική  στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο 
γένος 

eos:  την αιτιατική του ενικού στο 
ουδέτερο γένος 

praesidium:  την κλητική του πληθυντικού 

domesticorum:  την αιτιατική στον ίδιο αριθμό 

praedones: την ονομαστική του ενικού 

clara:  το επίρρημα στον συγκριτικό βαθμό 

voce:  τη γενική πληθυντικού 

incredibile: την ίδια πτώση του ίδιου γένους 
στον πληθυντικό αριθμό . 

Μονάδες 15 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα 
από τους  παρακάτω ρηματικούς τύπους : 

 

confisus:  το β΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην 
 οριστική  

pugnandi:  το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου 
στην υποτακτική στην ίδια φωνή 

permotus:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα στην 
οριστική στην ενεργητική φωνή 

ruit: το α΄ ενικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου στην 
οριστική στην ίδια φωνή 

transfixit: την αφαιρετική του σουπίνου  

petiverunt: το απαρέμφατο του μέλλοντα στη μέση φωνή 

fugati erant:το β΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην 
προστακτική στην ίδια φωνή 

esset: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του συντελεσμένου 
μέλλοντα στην οριστική 

venerunt: τη δοτική του γερουνδίου 
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captum: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα 
στην προστακτική στην ενεργητική φωνή 

conlocavit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού 
στην υποτακτική στη μέση φωνή 

animadverterunt: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 
στην ίδια φωνή 

abiectis: το γ΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην 
υποτακτική στην ενεργητική φωνή 

auditu: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού 
στην οριστική στη μέση φωνή 

admiratum: το α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην 
οριστική . 

Μονάδες 15 

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω λέξεων : 

  viribus, pugnandi, hasta, salutatum, Quod. 
(μονάδες 10) 

Γ1β. hoste : να αποδοθεί ο β΄όρος σύγκρισης με τον άλλον 
τρόπο . (μονάδες 5). 

Μονάδες 15 

Γ2α. cum se ipsum captum venisse eos existimasset : να 
αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να 
δικαιολογήσετε την έγκλιση (μονάδες 2) και τον χρόνο 
εκφοράς (μονάδες 2). 

Γ2β. Statim hostes fuga salutem petiverunt : να μετατρέψετε 
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική . (μονάδες 6). 

 

Γ2γ. Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit: 
να εξαρτηθεί η πρόταση από τη φράση  Scriptor dicit. 
(μονάδες 4). 

 
Μονάδες 15 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 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  επάνω  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 ,  τα  οποία  και  θα  καταστραφούν  μετά  το  πέρας  
της  εξέτασης .  

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

4.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  
στυλό  ανεξίτηλης  μελάνης .  

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  και  όχι  πριν  τις  17:00. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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