
 

 

 

Εισηγητής: Καρακούλιας Ιωάννης 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus 

proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et 

iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur, 

remollescunt homines atque effeminantur. 

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

Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium 

ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus 

esse. Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasīcam 

venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasīca se domi non esse, etsi domi erat.  

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

Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā 

voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. […] 

Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrāre solent, 

domum revertērunt. 

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

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiāle petit filiae sorōris, ipsa fēcit omen. 

Nam in sacello quodam nocte cum sorōris filiā persedēbat expectabatque dum aliqua vox 

congruens proposito audirētur. Tandem puella, longā morā standi fessa, rogāvit 

materteram, ut sibi paulisper loco cederet. 

 

 

 

 



 

 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων. 

         Μονάδες 40 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 

equestribus proeliis: αιτιατική πληθυντικού 

iners: το θετικό βαθμό του επιρρήματος 

quid: αιτιατική ενικού του θηλυκού γένους 

domi: δοτική ενικού 

clarā: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

virtūtem: ονομαστική ενικού 

se (το τρίτο): τον ίδιο τύπο στο α’ πρόσωπο 

deis immortalibus: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

uxor: αφαιρετική ενικού 

more prisco: κλητική ενικού 

omen: αιτιατική πληθυντικού 

quodam: αιτιατική ενικού στο γένος που βρίσκεται 

nocte: γενική πληθυντικού 

filiā: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

aliqua vox: γενική ενικού 

         Μονάδες 15 

Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους (να ληφθεί υπόψη το Υποκείμενο όπου απαιτείται): 

desiliunt: β’ ενικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

quaerenti: τον ίδιο τύπο στον Μέλλοντα 

accipe: απαρέμφατο Παρακειμένου στην ίδια φωνή 

fecerit: τον ίδιο τύπο στην Παθητική Φωνή 

animadvertērunt: γ’ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα 



 

 

admirātum: γ’ ενικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα 

posuissent: απαρέμφατο Ενεστώτα Παθητικής Φωνής 

solent: β’ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου 

revertērunt: γ’ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Μέλλοντα 

petit: α’ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού στην ίδια φωνή 

persedēbat: αφαιρετική του σουπίνου 

congruens: γ’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

standi: α’ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

fessa: τον ίδιο τύπο στον Ενεστώτα 

cederet: τον ίδιο τύπο στον Υπερσυντέλικο 

         Μονάδες 15 

Γ1α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: proeliis, pedibus, a 

mercatoribus, diēbus, se (δεύτερο), abiectis, ianuae, morā, sibi, loco. 

         Μονάδες 10 

Γ1β) admiratum: να δηλώσετε το τελικό αίτιο με τρεις τρόπους. 

         Μονάδες 6 

Γ1γ) eā rē, paucis post diēbus: να γραφούν ισοδύναμες συντάξεις. 

Μονάδες 2 

Γ2α) Cum civitas bellum gerit, quod eā rē remollescunt homines: να μετατρέψετε 

τις δευτερεύουσες στο αντίστοιχο είδος μετοχής. 

         Μονάδες 4 

Γ2β) Accipe: να δηλώσετε απαγόρευση με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

         Μονάδες 2 

Γ2γ) fecerit, petit, cederet: να εντοπίσετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα 

και να τις αναλύσετε.  

         Μονάδες 6 

 

 

 


