
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

I. …Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte mentiebātur: «Quid?»
inquit  «Ego  non  cognosco  vocem  tuam?»  Visne  scire  quid  Nasīca
responderit?  «Homo es impudens.  Ego cum te quaererem,  ancillae  tuae
credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?»

II. Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel
Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit.  Parvi enim
preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto
dolore  Aesopus  est  adfectus,  ut  nihil  ei  gratius  possit  esse  quam
recuperatio fugitivi.”

III. …Quod  ut  praedōnes  animadvertērunt,  abiectis  armis  ianuae
appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!)
virtūtem eius  admirātum se venisse.  Haec postquam domestici  Scipiōni
rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit.

IV. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra sum: at contra hos, si
pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 

          Μονάδες 20

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α) Η αρχέγονη λατινική γλώσσα ήταν λιτή και αγροτική.

β) Η ρωμαϊκή λογοτεχνία είναι αυτοφυής, όπως η αρχαία ελληνική λογοτεχνία.

γ) Η κωμωδία είναι το τελευταίο είδος που ωριμάζει στη Ρώμη. 

δ) Το ύφος του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα ανακαλεί τον Θουκυδίδη.

ε) Δύο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι ο ρητορισμός στο
ύφος και ο ρεαλισμός στο περιεχόμενο. 
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          Μονάδες 10

Β2. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν
ετυμολογική συγγένεια: 

γνώση, βούληση, ουμανισμός, πάθος, σερβίτσιο

          Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις : 

Ennius: την κλητική ενικού

impudens: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος

ancillae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

tuae: τον ίδιο τύπο (γένος, πτώση, αριθμό) για πολλούς κτήτορες 

preti: την αιτιατική πληθυντικού

scelus: την κλητική πληθυντικού

fugitivi: τη δοτική πληθυντικού

nihil: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 

fores: τη γενική πληθυντικού

hos: την ίδια πτώση και αριθμό στο ουδέτερο γένος

servitus: την αιτιατική ενικού

          Μονάδες 11

Γ2. 

summā,  parvi:  Να μεταφέρετε  τα  επίθετα  στους  άλλους  βαθμούς  διατηρώντας  το
γένος, τον αριθμό και την πτώση τους.

 Μονάδες 4

Γ3.

mentiebatur: το β’ ενικό της υποτακτικής στον ίδιο χρόνο

cognosco:  το  γ’  πληθυντικό  της  υποτακτικής  του μέλλοντα  (να  ληφθεί  υπόψη το
υποκείμενο)

vis: το α’ πληθυντικό της υποτακτικής του ενεστώτα
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scire: τη δοτική του γερουνδίου

responderit: το β’ ενικό της οριστικής του μέλλοντα στην άλλη φωνή 

es: το γ΄ πληθυντικό της προστακτικής μέλλοντα

quaererem: το β’ πληθυντικό της υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

investiga: το β’ πληθυντικό της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 

adfectus est: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

possit: το γ’ πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού 

rettulerunt: το β’ ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

pergis: το απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή 

                                                                                                                      Μονάδες 12

Γ4. intromitti: Να γράψετε τις μετοχές του ρηματικού τύπου σε Ενεστώτα, Μέλλοντα
και Παρακείμενο στο αρσενικό γένος στην ονομαστική του ενικού αριθμού. 

                                                                                                                        Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

Δ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 
         impudens, dolore, fugitivi, se, fores

                                                                                                                        Μονάδες 5

Δ1.β. quanti homo sit: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 
αιτιολόγηση εκφοράς, συντακτικός ρόλος) την πρόταση.

                                                                                                                        Μονάδες 5

Δ.2.α. “Noli spectare”: Να δηλώσετε την απαγόρευση με τον άλλο τρόπο.

                                                                                                                        Μονάδες 2

Δ.2.β.  ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi: Να δηλώσετε τον β’
όρο σύγκρισης με τον άλλο τρόπο

                                                                                                                        Μονάδες 2

Δ.3.α. indignatus: να μετατρέψετε τη μετοχή στον αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση
ώστε η αιτιολογία να είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. 

Μονάδες 2

Δ.3.β.  Haec postquam domestici Sciopioni rettulerunt:  να  μετατρέψετε  τη
δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχική φράση. 

Μονάδες 3
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Δ.4.α.  Ego non cognosco vocem tuam?:  να  τρέψετε  την  ενεργητική  σύνταξη  σε
παθητική.

                                                                                                                        Μονάδες 4

Δ.4.β.  Tu mihi ipsi non credis?:  να  μετατρέψετε  τον  ευθύ  λόγο  σε  πλάγιο  με
εξάρτηση: Nasica interrogavit Ennium. 

                                                                                                                        Μονάδες 3

Δ5.  at contra hos,  si pergis,  aut immatura mors aut longa servitus manet:  να
μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι ώστε να δηλώνει:

i) ανοικτή υπόθεση στο παρελθόν
ii) υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρελθόν

                                                                                                                        Μονάδες 4
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