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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016  
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Εισηγήτρια: Ελευθερία Τσαπραλή 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. 
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei 
mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. 
Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit.  
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. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari 
eosque  intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati 
sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, 
quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt. 
Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera 
patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum : at contra 
hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet. 
 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α1.  Να μεταφρασθούν τα παραπάνω αποσπάσματα. 
 

Μονάδες 40 
 

Β1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και 
φράσεις: 
 
ingentis magnitudinis  : αντίστοιχος τύπος στον άλλο αριθμό 
facie squalida : δοτική ενικού 
similem : αντίστοιχος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 
nomen : αιτιατική πληθυντικού 
eius : ονομαστική πληθυντικού 
ille : δοτική πληθυντικού 
se : αντίστοιχος τύπος στο β’ πρόσωπο 



 

 

fores : γενική πληθυντικού 
sanctum : αντίστοιχος τύπος στο συγκριτικό  βαθμό 
deis immortalibus : γενική πληθυντικού 
filium :κλητική ενικού 
libera : υπερθετικός βαθμός του αντίστοιχου επιρρήματος 

Μονάδες 15 
 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 
τύπους :  
 
dederat : γ’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα στην άλλη φωνή 

apparuit : αφαιρετική σουπίνο 

aspexit : β’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα στην άλλη φωνή 

venisse : τον αντίστοιχο τύπο στο Μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 
abiectis : γ’ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

admiratum : β’ πληθυντικό Υποτακτικής Μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

rettulerunt : γ’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα 

reserari : β’ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα 

osculati sunt : δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος στη μετοχή Ενεστώτα  
solent : γ’ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

reverterunt : απαρέμφατο Παρακειμένου 

peperissem : β΄ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 

mortua : β’ ενικό Υποτακτικής Μέλλοντα 

possum : β΄ενικό Οριστικής Ενεστώτα 

pergis: γ’ πληθυντικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 
 

Μονάδες 15 
 

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων :  
 
magnitudinis, effigiei, se (το 1ο ), captum, voce, deis, domum 
 

Μονάδες 7 
 

Γ1β. cum se ipsum captum venisse eos existimasset: Να  αναγνωρίσετε το είδος 
της πρότασης (μονάδα 1), να αναγνωρίσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να 
δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε τη 
συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1).  
 

Μονάδες 5 
 

 
Γ1γ. clara voce Scipioni nuntiaverunt ... virtutem eius admiratum se venisse.: Να 
δηλωθεί ο σκοπός με δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση (μονάδες 2) και με  
δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορικο-τελική πρόταση (μονάδες 2). 
 

Μονάδες 4 
 



 

 

Γ2α. Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur. Να αναγνωρισθεί ο 
υποθετικός λόγος και να μετατραπεί έτσι ώστε να δηλώνει Ανοιχτή Υπόθεση στο Παρελθόν 
και Δυνατή – Πιθανή υπόθεση στο Παρόν – Μέλλον. 
 

 

Μονάδες 5 
Γ2β. abiectis armis : Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση με όλους τους 
δυνατούς τρόπους. 
 

Μονάδες 6 
 

Γ2γ. is fores reserari eosque  intromitti iussit (a domesticis) : Να μετατραπούν τα 
παθητικά απαρέμφατα σε ενεργητικά και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση. 
 

Μονάδες 3 
 

 

 

 
 

 
 

 
  
 
  

 


