
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Λλ2K(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4 
 

ΤΑΞΗ: Β΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. 
Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et 
pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam 
aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et 
delictum punire parat. 
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. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα που δόθηκαν. 

(µονάδες 40) 
Β1. α. Να αναγνωρίσετε την κλίση, να ορίσετε το γένος και να γράψετε την 

αιτιατική πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών: 
 ΚΛΙΣΗ ΓΕΝΟΣ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 
imperium    

pater    
cultro    

vulnere    
animum    

facie    
(µονάδες 6) 

β. Να σχηµατίσετε τους τύπους που ζητούνται για τις ακόλουθες 
συνεκφορές:  
eam maestam: γενική ενικού και αφαιρετική ενικού για το 

αρσενικό γένος 
dolore magno: γενική ενικού και γενική πληθυντικού 
species horrenda: δοτική ενικού και ονοµαστική πληθυντικού 
ingentis magnitudinis: αιτιατική ενικού και αφαιρετική ενικού 

(µονάδες 4) 
γ. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ 

Ι∆ΙΑ ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ 
Ι∆ΙΟ ΓΕΝΟΣ 

ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟ 
illis   

ipsam   
eius   

(µονάδες 3) 
δ. se (α΄ απόσπασµα): να κλιθεί ο ίδιος αριθµός στο α΄ και στο β΄ 

πρόσωπο. 
(µονάδες 2) 
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Β2. α. Να σχηµατίσετε τους τύπους όπου σας ζητείται (για τους 
περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείµενο):  
perdit: β΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα στην ίδια φωνή 
inveniunt: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου στην ενεργητική 

φωνή 
interficit: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα στην παθητική 

φωνή 
extrahit: το ίδιο πρόσωπο στην ίδια φωνή στην οριστική στον 

υπερσυντέλικο 
parat: α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου στην άλλη φωνή 
dederat: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 
aspexit: το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθµό στην οριστική ενεστώτα 

στην άλλη φωνή 
audire: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα στην 

ίδια φωνή 
(µονάδες 9) 

β. aperit: να γραφεί η µετοχή παθητικού παρακειµένου στην 
αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους και το απαρέµφατο 
παρακειµένου της ενεργητικής φωνής. 

cupivit: να γραφεί η γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους της 
µετοχής του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής. 

(µονάδες 3) 
γ. concepit: να γραφούν τα απαρέµφατα όλων των χρόνων της 

ενεργητικής φωνής (για τους περιφραστικούς τύπους να 
λάβετε υπόψη το υποκείµενο). 

(µονάδες 3) 
Β3. α. Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων:  

regum:               είναι ______________ στο ______________ 
pudicitiam:       είναι ______________ στο ______________ 
maestam:         είναι ______________ στο ______________ 
cultro:                είναι ______________ στο ______________ 
punire:               είναι ______________ στο ______________ 
repente:             είναι ______________ στο ______________ 
eius:                   είναι ______________ στο ______________ 
se:                      είναι ______________ στο ______________ 
Orcum:             είναι ______________ στο ______________ 
e somno:           είναι ______________ στο ______________ 

(µονάδες 10) 
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β. Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους 
οµοιόπτωτους ονοµατικούς προσδιορισµούς στο παρακάτω 
απόσπασµα: «Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc 
modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam 
Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam 
maestam inveniunt». 

(µονάδες 5) 
γ. laedit: να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα µε το ρήµα 

στον παρατατικό. 
(µονάδες 3) 

δ. Να αναγνωριστεί συντακτικά η δευτερεύουσα πρόταση της περιόδου 
που ακολουθεί και να δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής της: «Ibi vix 
animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species 
horrenda». 

(µονάδες 2) 
ε. Να εξαρτηθεί η παρακάτω πρόταση από τη φράση «Vergilius scribit…» 

και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές: «Terror Cassium concussit».  
(µονάδες 2) 

στ. Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις ακόλουθες 
προτάσεις:  
«Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt.»  
«Quem simul aspexit Cassius…».  

(µονάδες 5) 
ζ. «cultro se ipsam interficit»: Να επιφέρετε τις αλλαγές που απαιτούνται 

στην πρόταση προκειµένου να δηλώνεται η αυτοπάθεια, µεταφέροντας 
το ρήµα στο α΄ και σε β΄ ενικό πρόσωπο (στον ίδιο χρόνο και µε 
υποκείµενο στο ίδιο γένος).  

(µονάδες 3) 
 
 


