
 

 

 

Α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 

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 animadvertit; 

eum latentem adgnōvit; extractum imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad 

commilitōnes suos eum adduxit.  

 

Is Gallos iam abeuntes secūtus est: quibus interemptis aurum omne recēpit. Quod 

illic appensum civitāti nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum 

pensātum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogātus reversus est. 

 

Visne scire quid Nasīca responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, 

ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?» 

Μονάδες 40 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

cui: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται 

discurrens: την αφαιρετική ενικού αριθμού 

eum: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό 

commilitōnes suos: την δοτική πληθυντικού αριθμού 

aurum omne: την αφαιρετική ενικού αριθμού 

civitāti: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

hoc factum: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού 

quid: την αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

domi: την αφαιρετική ενικού αριθμού και τη γενική πληθυντικού αριθμού 

Μονάδες 15 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΤΑΞΗ: Γ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΓΑ1- ΓΑ3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2018 



 

 

B1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους: 

exclūsus: τον ίδιο τύπο στον Ενεστώτα 

recesserat: την αφαιρετική του σουπίνου του 

est: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής Μέλλοντα 

praetenta: τον ίδιο τύπο στον Ενεστώτα και Μέλλοντα της άλλης φωνής 

adduxit: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

abeuntes: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής, υποτακτικής και προστακτικής 

Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

reversus est: το απαρέμφατο Μέλλοντα διατηρώντας το γένος και τον αριθμό του 

υποκειμένου του (Camillus)  

visne: το α΄πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής Παρατατικού  

scire: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής Ενεστώτα 

responderit: τον ίδιο τύπο στον Ενεστώτα 

quaererem: το απαρέμφατο Παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται 

credidi: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής Παρατατικού στο αρσενικό γένος  της 

Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας   

Μονάδες 15 

Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: 

caedis: είναι ………………….. στο ………………….. 

foribus : είναι ………………….. στο ………………….. 

civitāti : είναι ………………….. στο ………………….. 

in exilium : είναι ………………….. στο ………………….. 

impudens : είναι ………………….. στο ………………….. 

Μονάδες 5 

Γ2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

· Claudius inter vela praetenta foribus se abdidit 

· Quod illic appensum civitāti nomen dedit 

Μονάδες 6 

Γ3. ad commilitōnes suos: στο παράδειγμα να δηλώσετε την κτήση χωρίς 

αυτοπάθεια. 

Μονάδες 1 

Γ4.  post hoc factum: να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση του χρόνου με έναν 

διαφορετικό τρόπο. 

Μονάδες 3 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ 



 

 

 

Γ5. ad solarium proximum: να αντικαταστήσετε τον επιθετικό προσδιορισμό με 

δευτερεύουσα πρόταση.  

Μονάδες 3 

Γ6. domi: να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση της κίνησης σε τόπο και της 

απομάκρυνσης από τόπο. 

Μονάδες 2 

 

Γ7. Ego, cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse: να επιφέρετε την 

απαιτούμενη αλλαγή στην περίοδο λόγου, ώστε στη χρονική πρόταση να δηλώνεται 

το προτερόχρονο στο παρελθόν.  

Μονάδες 1 

 

Γ8. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum miles latentem adgnōvit : να 

μετατρέψετε την πρώτη κύρια πρόταση σε μετοχική με απόλυτη αφαιρετική.   

Μονάδες 4 

Γ9. tu mihi ipsi non credis?  

Να εισαγάγετε την ευθεία ερώτηση με τρόπο ώστε να περιμένουμε καταφατική 

απάντηση και στη συνέχεια να την απαντήσετε στα λατινικά. 

Μονάδες 5 

 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ! 

 

 

 

 

 

 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ 

 


