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ΛΑΤΙΝΙΚA ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Α 1  Να μεταφράσετε τα παρακάτω κείμενα:  

• Eum clari quidam sed improbi vir i consecūti erant.  Cati līna 
a Cicerōne ex urbe expulsus est.  Socii eius deprehensi 
sunt et in carcere strangulāt i sunt.  

• Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, 
cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis 
exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela 
praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius 
animadvert it .  

• Tum Camil lus, qui diu apud Ardeam in exil io fuerat propter 
Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, absens 
dictātor est factus; is Gallos iam abeuntes secūtus est: 
quibus interemptis aurum omne recēpit. Quod il l ic 
appensum civitāti nomen dedit:  
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Β 1.  α . Ποια θεωρούνται τα φυσικά χαρακτηριστικά της Λατινικής;  

Μονάδες 5  
 

Β 1. β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  : 
i. Ο Κάτουλλος είχε για κύριο πρότυπό του τον:  

α) Καλλίμαχο  β) Εμπεδοκλή  γ) Όμηρο  
ii.  Οι «νεωτερικο ἰ»  ποιητές διακρίνονται για το……. ύφος 

τους.  
α) υπαινικτικό  β) αυστηρό  γ) βωμολοχικό  

iii. Ο Τάκιτος ήταν:  
α) ιστορικός  β) επιστολογράφος  γ) επικός ποιητής  

iv. Η «αγαπημένη»  στο έργο του Προπερτίου έχει το 
όνομα:  α) Δηλία    β)Κόριννα   γ) Κυνθία  

v. Το De rerum natura είναι έργο του:  
α) Οβιδίου   β)Λουκρητ ἰου  γ) Κοϊντιλιανού  
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Β 2.  α . Να βρείτε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη στα παραπάνω 
κείμενα για τ ις εξής λέξεις της νέας ελληνικής:  

στραγγαλισμός, όνομα, βέλο, δόση, δικτατορία.  
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Β 2. β. Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη της στήλης Α τον αριθμό 
της λέξης  της στήλης Β με την οποία  σχετίζεται ετυμολογικά:  

Α  Β  

α. insidiatoribus 1. terror 

β . exterritus 2. exulo 

γ.exi l io  3. insidiae 

δ.aequo 4. secundus 

ε .soci i  5. aequitas 
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Β 3.  α . Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από 
τις παρακάτω λέξεις:  

• eum :τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού 
αριθμού στο γένος που βρίσκεται.  

• soci i: τη γενική πτώση του άλλου αριθμού.  

• carcere : την κλητική πτώση του ίδιου αριθμού.  

• insidiatoribus :  την αφαιρετική του ενικού αριθμού.  

• caedis :  την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.  

• se :  τη δοτική του ενικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο.  

• vela : την κλητική του πληθυντικού αριθμού.  

• foribus :  την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού.  

• iure :  τη δοτική και  την αιτιατική ενικού αριθμού.  

• civitat i : τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού 
αριθμού.  

• quibus : τη δοτική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού 
αριθμού στο θηλυκό γένος.  
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Β 3. β.  consecuti  erant :  να γράψετε την υποτακτική στο ίδιο 
πρόσωπο στον άλλο αριθμό σε όλους τους   χρόνους (για τους 
περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο)  
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Β 3. γ . Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από 
τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς 
τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο):  

• exclusus : το  γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 
ενεστώτα στην άλλη φωνή.  

• recesserat :το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 
ενεστώτα στην ίδια φωνή.  

• exterritus : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής 
παρακειμένου στην άλλη φωνή.  

• prorepsit : το σουπίνο στην αιτ ιατική πτώση.  

• abdidit : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 
παρατατικού στην ίδια φωνή.  

• animadvert it :  την ονομαστική του ενικού αριθμού της 
μετοχής του ενεστώτα στο θηλυκό γένος.  

• recepit: το β΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται.  

• dedit :  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα στην ίδια φωνή  

• absens : το γ΄πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του 
μέλλοντα  

• abeuntes : το γ΄ ενικό πρόσωπο στην υποτακτική του 
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.  
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Β 4. α . Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
τύπων:  
             Caligulae, cui, se, dictator, civitat i  
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Β 4. β.  «ad solarium»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του 
τόπου, ώστε να εκφράζεται η απομάκρυνση από τόπο.  
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Β 4. γ .   « [Claudius] inter vela praetenta foribus se abdidit»  : να 
αναδιατυπώσετε την πρόταση χρησιμοποιώντας ως  υποκείμενο 
το « tu»   και κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές.  
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Β 4. δ . «exterri tus»  : να αναλύσετε τη μετοχή σε δύο προτάσεις, 
ώστε η μία να εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία (μονάδες 2) και 
η άλλη το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας 
(μονάδες 2)  
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             «exclusus»  : να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα 
χρονική πρόταση, εισαγόμενη με τον σύνδεσμο postquam 
(μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο της. 
(μονάδα 1)  
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Β 4. ε . improbi viri, vela praetenta : να μετατρέψετε τους 
επιθετικούς προσδιορισμούς στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις.  
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Β 4. στ . «Discurrens miles eius animadvert it»  :  να μετατρέψετε 
την κύρια πρόταση σε ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας με όλους 
τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής.  
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Β 4. ζ.   Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και 
την παθητική σε ενεργητική:  

• « [Camil lus] aurum omne recepit»                      (μονάδες  4) 

• «Cati l ina a Cicerone ex urbe expulsus est»       (μονάδες  3) 
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