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Γ΄ ΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. Να µεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσµατα των κειµένων:
Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his
verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur,
quanto miles Latinus Romano virtute antecellat».
Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis
iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat;
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo
perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurit: «intra illa moenia
domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? Ergo ego nisi peperissem,
Roma non oppugnaretur.
(µονάδες 40)
2.α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε µια από τις
παρακάτω λέξεις.
Domus, liberi, mater: η γενική και η αιτιατική και στους δύο αριθµούς.
Penates mei, minaci animo: να κλιθούν οι συνεκφορές στον ίδιο αριθµό.
Singularis proelii: η γενική πληθυντικού.
His verbis: η αιτιατική ενικού.
Voluntati: η κλητική ενικού.
(µονάδες 8)
2.β) Nemo: να γράψετε τη γενική ενικού.
Celerrime: να σχηµατίσετε τους υπόλοιπους βαθµούς.
Minaci: να σχηµατίσετε το επίρρηµα σε όλους τους βαθµούς.

(µονάδες 3)

3. α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε µια από τις
παρακάτω λέξεις.
Ingredienti: το β’ ενικό πρόσωπο στην υποτακτική του ενεστώτα, του µέλλοντα και
του παρακειµένου.
Peperissem: να αντικατασταθεί εγκλιτικά. Να κλιθεί η υποτακτική µέλλοντα στην
ίδια φωνή.
Sunt: να κλιθεί η προστακτική µέλλοντα.
Oppugnaretur: να κλιθεί το γερουνδιακό στο ουδέτερο γένος.
Congrediamur: το β’ ενικό πρόσωπο, στην οριστική ενεστώτα και µέλλοντα.
Cernatur: το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση, στον παρακείµενο της ίδιας φωνής.
Lacessitus est: το α’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα και το β’ πληθυντικό
πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα, στην ίδια φωνή.
(µονάδες 12)
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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3.β) Congrediamur, praeterequitavit: να γράψετε τους ονοµατικούς τύπους των
ρηµάτων.
(µονάδες 6)
Ire: να γράψετε τη γενική του γερουνδίου.
(µονάδες 1)
4. α) «Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?»: να µετατρέψετε την ευθεία
ερώτηση σε δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική µε εξάρτηση από τη φράση mater
quaerebat.
(µονάδες 5)
4.β) « Occupata urbe»: να αναλύσετε τη µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση
εισαγόµενη µε τον ιστορικό \ διηγηµατικό cum.
(µονάδες 5)
4.γ) «ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur»: να δηλώσετε το σκοπό µε
τον κατάλληλο τύπο του σουπίνου.
(µονάδες 5)
4.δ) «Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur»: να αναγνωρίσετε το είδος
του υποθετικού λόγου και να τον µετατρέψετε, ώστε να δηλώνει ανοιχτή υπόθεση
στο παρόν.
(µονάδες 6)
4.ε) «ut singularis proelii eventu cernatur»: να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα
πρόταση και να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά της (έγκλιση, χρόνος).
(µονάδες 5)
4.στ) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις:
Paulo(31), a duce(31), eventu(31), armatus(40), hostis(40), ingredienti(43),
tibi(succurrit-43), mei(43).
(µονάδες 4)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

