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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                                                              

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                                                                                                                 

ΤΑΞΗ: Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα: 

 Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, 

magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis 

desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur.  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi 

Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam 

speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confusus gregem ex loco infesto 

amovere coepit. Sed bovum mugitus ex spelunca auditus Herculem convertit. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: Hostes 

adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; 

hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(Μονάδες 40) 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. α. Να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

equis:                       αιτιατική ενικού                                                                                                                        

fluminibus:             αιτιατική ενικού                                                                                                                      

pelles:                      γενική πληθυντικού                                                                                                                                 

usus:                        δοτική ενικού                                                                                                                                        

viribus:                    αιτιατική και αφαιρετική ενικού                                                                                                 

gregem:                ονομαστική ενικού                                                                                                              

mugitus:               αφαιρετική ενικού                                                                                                      

boum:                   δοτική πληθυντικού                                                                                                                                                                                                                      

militum:                κλητική ενικού                                                                                                                      

hostes:                 δοτική πληθυντικού 

 

(Μονάδες 8) 

 

β. Να γραφτούν οι συνεκφορές σύμφωνα με την υπόδειξη:  

equestribus proeliis:        ονομαστική πληθυντικού                                                                                                                  

res iners:                           γενική ενικού                                                                                                                                                       

proximam speluncam:     γενική ενικού                                                                                               

loco infesto:                      αιτιατική πληθυντικού 

 

(Μονάδες 4) 
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γ.  frigidissimis, proximam: Να γραφτούν τα παραθετικά. 

 

(Μονάδες 2) 

     2.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις αντωνυμίες που δίνονται: 

quosdam:   αιτιατική ενικού και αφαιρετική ενικού στο ουδέτερο γένος                                                            

his:               δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος                                                                                                                                                       

nostris:      ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος                                                                                                                                                            

eos:         γενική ενικού και δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

(Μονάδες 6) 

3.  α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους ρηματικούς τύπους 

(για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο): 

lavantur:         α  ́πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ίδιας φωνής                                                 

gerit:                απαρέμφατο παρακειμένου ίδιας φωνής                                                                                                                                               

proeliantur:    β’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου ίδιας φωνής                                                                                                                      

traxit:               απαρέμφατο μέλλοντα μέσης φωνής                                                                                       

aspexit:            γ  ́πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή                                          

vidit:                 μετοχή ενεστώτα στην αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου                                                   

desiliunt:         β  ́ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής                                                             

creantur:         απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής                                                                                                                                                      

esse:                 γ  ́πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα                                                                                                                                                        

solent:              απαρέμφατο μέλλοντα 

 

(Μονάδες 10) 

β. possunt: Να γραφτεί η οριστική του ενεστώτα, η οριστική του συντελεσμένου μέλλοντα 

και το απαρέμφατο ενεστώτα της ενεργητικής φωνής. 

(Μονάδες 5) 

4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι: necisque, pedibus, res, fretus, 

partem, ad speluncam, auditus, frumentum, importare, militum. 

(Μονάδες 10) 

5. α. ¨cum civitas bellum gerit¨ και ¨postquam boum vestigia foras versa vidit¨: Να 

αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση) 

και να δηλωθεί η χρονική βαθμίδα της δεύτερης πρότασης με άλλο τρόπο/σύνδεσμο 

εισαγωγής. 

(Μονάδες  5) 

 β. Στις παρακάτω προτάσεις να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική και η 

ενεργητική σύνταξη στην αντίθετή της. 
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«ephippiorum usus res turpis et iners habetur» (εννοούμενο ποιητικό αίτιο: a Germanis) 

«Sed bovum mugitus ex spelunca auditus Herculem convertit»      

(Μονάδες 4)                                   

γ. Να εξαρτήσετε τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με την υπόδειξη  και να επιφέρετε 

τις μετατροπές που απαιτεί η απαρεμφατική σύνταξη: 

Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum 

perpetrare possunt. (Caesar militibus dixit) 

Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. 

(Scriptor narrat) 

(Μονάδες 6) 

 

                                                                                           Επιμέλεια: Τσαραμπάρη Αγγελίτσα 

 

 

 


