
 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                                                          

ΤΑΞΗ: Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Σε  τόπους πάρα πολύ παγωμένους φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. 

Κάθε φορά που η χώρα (τους) κάνει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και 

θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδάνε κάτω απ’ τα άλογα και μάχονται πεζοί. Η χρήση της 

σέλας θεωρείται πράγμα αισχρό και μαλθακό. 

Τότε ο Κάκος ο βοσκός επειδή είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις (του), έσυρε από τις ουρές 

στη σπηλιά κάποια βόδια στραμμένα ανάποδα. Όταν ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε από τον 

ύπνο, είδε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε (ένα) μέρος, κατευθύνθηκε προς την πιο 

κοντινή σπηλιά. Αλλά, όταν είδε τις πατημασιές των βοδιών να είναι στραμμένες προς τα 

έξω, επειδή ήταν μπερδεμένος, άρχισε να απομακρύνει το κοπάδι από τον εχθρικό τόπο. 

Αλλά το μουγκρητό των βοδιών που ακούστηκε από την σπηλιά γύρισε πίσω τον Ηρακλή. 

Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν στάρι στο στρατόπεδο. 

Συμβουλεύει τους στρατιώτες (του) μ’ αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί 

πλησιάζουν. Οι κατάσκοποι μας αναγγέλλουν ότι βρίσκονται κοντά. Οφείλετε να φυλάγεστε 

από τη δύναμη των εχθρών γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορμούν από τους λόφους και 

μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες (μας). 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. α.  equem                                                                                                                                                            

flumen                                                                                                                                                          

pellium                                                                                                                                                                      

usui                                                                                                                                                                  

vim και vi                                                                                                                                                             

grex                                                                                                                                                          

mugitu                                                                                                                                                        

bobus και bubus                                                                                                                                                   

miles                                                                                                                                                        

hostibus 

β. equestria proelia                                                                                                                              

rerum inertium                                                                                                                                        

proximae speluncae                                                                                                                                          

loca infesta 

γ. frigidis – frigidioribus - frigidissimis                                                                                                             

(prope) – propiorem – proximam 

2. quoddam και quodam                                                                                                                                         

huic και has                                                                                                                                                            



 

 

noster και nostrorum                                                                                                                                              

eius και eis (iis) (is) 

3. α.  lauti (lavati) eramus                                                                                                                                  

gessisse                                                                                                                                                    

proeliati estis                                                                                                                                                    

tractum iri                                                                                                                                             

aspiciunt                                                                                                                                                  

videntia                                                                                                                                           

desiliris/ desilire                                                                                                                                         

creare και creari                                                                                                                                                  

fuerint                                                                                                                                                      

solituros esse 

β. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝ. ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

possum potuero posse 

potes potueris  

potest potuerit  

possumus potuerimus  

potestis potueritis  

possunt potuerint  

 

4.  necisque: γενική αντικειμενική στο potestate  

pedibus: αφαιρετική του μέσου/ τρόπου στο proeliantur 

res: κατηγορούμενο στο usus 

fretus: επιρρηματικό κατηγορούμενο της αιτίας στο traxit  

ad speluncam: εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης σε τόπο στο pergit 

partem: υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο abesse (ετεροπροσωπία) 

auditus: επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο mugitus 

frumentum: αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο importare 

importare: τελικό απαρέμφατο ως έμμεσο αντικείμενο στο iubet 

militum: γενική αντικειμενική στο caedem 



 

 

5. α. ¨cum civitas bellum gerit¨ : Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που 

λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα «creantur» της κύριας 

πρότασης [magistratus creantur cum vitae necisque potestate]. Εισάγεται με τον χρονικό-

επαναληπτικό σύνδεσμο «cum» και δηλώνει επαναλαμβανόμενο γεγονός. Εκφέρεται με 

οριστική (gerit), επειδή αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός. 

¨postquam boum vestigia foras versa vidit¨: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση 

που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα «coepit» της κύριας 

πρότασης [sed confusus gregem ex loco infesto amovere coepit]. Εισάγεται με τον χρονικό 

σύνδεσμο «postquam». Εκφέρεται με οριστική παρακειμένου (vidit) και δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθον. H ίδια πρόταση θα μπορούσε να εισάγεται με τους χρονικούς 

συνδέσμους ubi, ut και simul, που εκφράζουν επίσης το προτερόχρονο. 

β. Germani ephippiorum usum rem turpem et inertem habent. 

    Hercules bovum mugitu ex spelunca audito convertit. 

γ. Caesar militibus dixit vim hostium cavere se delere hostes enim de collibus advolare 

solere et caedem militum perpetrare posse. 

Scriptor narrat tum Cacum pastorem, fretum viribus, boves quosdam in speluncam caudis 

traxisse aversos.  

 


