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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 

 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Επιμέλεια θεμάτων: Καλαϊτζής Διονύσης 

 
Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 
I. Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit 
omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum 
aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit 
materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit :”ego libenter tibi 
mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit .  
 
II. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, 
ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium 
dixisse ferunt exulantem :”Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos,cum 
iam neutris gratiam referre poteram”. 
 
                                                                                         Mονάδες 40  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
Β1. Να γράψετε τους τύπους  που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις και 
φράσεις: 
     more prisco  :  γενική πληθυντικού    
     omen nuptiale  : αιτιατική  πληθυντικού   
     sacello quodam  : αιτιατική ενικού   
     aliqua vox   : αφαιρετική πληθυντικού   
     longa   : αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους 
     sibi   : αφαιρετική ενικού του β΄προσώπου 
     mea sede  : γενική πληθυντικού  
     hoc dictum  : ονομαστική πληθυντικού  
     res ipsa   : δοτική ενικού 
     simulatione  : γενική ενικού 
     tempus   : γενική πληθυντικού   
     inopes    : αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους 
     exulantem  : αφαιρετική ενικού 
     fidos   : γενική πληθυντικού υπερθετικού βαθμού αρσενικού γένους 
     neutris   : δοτική ενικού 
                                                                              Μονάδες 15 
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Β2. Να γράψετε τους τύπους  που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 
τύπους (όπου χρειάζεται, να διατηρηθεί το γένος του υποκειμένου) : 
 
       petit   : απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής  
       fecit   : β΄ενικό υποτακτικής μέλλοντα   
       persedebat  : γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής 
       expectabatque : β΄πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα παθητικής φωνής 
       audiretur  : απαρέμφατο μέλλοντα παθητικής φωνής 
       standi   : γ΄πληθυντικό υποτακτικής  παρατατικού  παθητικής φωνής 
       cederet   : α΄πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 
       dixit   : β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα παθητικής φωνής 
       coluntur  : απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα    
       ceciderunt   : δοτική γερουνδίου 
       intellegitur  : β΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής 
       ferunt   : β΄ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα παθητικής φωνής 
       poteram  : γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και παρακειμένου 
     
                                                                               Μονάδες 15     
 
 
 
 Γ1α. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo” : Να γίνει ο  λόγος  
πλάγιος με την υπάρχουσα εξάρτηση. 
 
                                                                                  Μονάδες 4  
 
  Γ1β. exulantem, congruens : Να αναλυθούν   οι  μετοχές   στις   αντίστοιχες  
δευτερεύουσες προτάσεις.   
                                                                                  Μονάδες 4   
 
   Γ2α.  ut sibi paulisper loco cederet, quos fidos amicos habuissem : Nα αναγνωριστούν οι 
δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία, συντακτική θέση). 
                                                                                    Μονάδες 10 
 
    Γ2β. dum aliqua vox congruens proposito audiretur (ab illis) : Να γίνει η σύνταξη 
ενεργητική. 
                                                                                       Μονάδες 5  
 
    Γ2γ. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις : 
 
         uxor, filiae, standi, paulo, inopes, Tarquinium, neutris                                                               
                                                                                   Μονάδες 7 

 


