
ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  και  Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 
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TΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 

Α1.  Να  μεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  τα  παρακάτω  αποσπάσματα :  
 Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt,  ex 
qua laus fami l iae,  memoria gener i ,  honos et  glor ia nomini  const i tuta est ,  
sed al iquod f lagi t ium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia 
deportatum. Meruisse vero st ipendia in eo bel lo v i r tut is fu i t ;  patre 
imperatore l ibent issime meruisse pietat is fu i t ;  f inem st ipendiorum patr is 
v ictor iam ac tr iumphum fuisse fel ic i tat is fu i t .  
……………………………………………………………………………………… 

«Supervacaneae,  ne dicam ineptae, legat ionis ministr i ,  narrate 
Samnit ibus Manium Curium mal le locuplet ibus imperare quam ipsum f ier i  
locupletem; et  mementote me nec acie v inci  nec pecunia corrumpi 
posse». 
……………………………………………………………………………………… 

Caesar ex capt iv is cognosci t  quae apud Ciceronem gerantur 
quantoque in per iculo res s i t .  Tum cuidam ex equi t ibus Gal l is  persuadet  
ut  ad Ciceronem epistulam deferat .  

Μονάδες  40 
 

Παρατηρήσεις  
 

Β1. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθεμία  από  τ ις  
παρακάτω  λέξεις :  

 

quam :  την  ονομαστική  πληθυντικού  του  ουδετέρου  
γένους  

rem :  την  αφαιρετική  ενικού  
nomen : τη  γενική  πληθυντικού  
laus :  την  αιτιατική  πληθυντικού  
generi :  την  ονομαστική  ενικού  
honos : τη  δοτική  πληθυντικού  
aliquod : την ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος  
libentissime : τον  αντίστοιχο  τύπο  στον  θετικό  βαθμό   
finem : τη γενική πληθυντικού  
ministri : την  αιτιατική  ενικού  
ipsum : τη δοτική ενικού στο θηλυκό γένος  
locupletem : την  ονομαστική  ενικού  
acie : την κλητική πληθυντικού  
periculo : την  αιτιατική  πληθυντικού  
equitibus : την  ονομαστική  ενικού .  

 Μονάδες  15 
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Β2. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθέναν  από  τους  
παρακάτω  ρηματικούς  τύπους :  

 
obiecerunt :  το  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  προστακτικής  

ενεστώτα  στην  άλλη  φωνή  
constituta est :  το  γ΄  πληθυντικό πρόσωπο  της  οριστικής  

ενεστώτα  στην  ίδ ια  φωνή   
susceptum :  τo γ΄  ενικό  πρόσωπο  της  υποτακτικής  

παρατατικού  στην  ίδ ια  φωνή  
meruisse :  το  β΄  πληθυντικό  πρόσωπο  της  

υποτακτικής  ενεστώτα  στην  ίδ ια  φωνή  
fuit :  το  α΄  πληθυντικό  πρόσωπο  της  οριστικής  

υπερσυντελίκου  
dicam :  το  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  προστακτικής  

ενεστώτα  στην  ίδ ια  φωνή  
narrate :  το  γ΄  πληθυντικό πρόσωπο  της  

προστακτικής  μέλλοντα  στην  ίδ ια  φωνή  
malle :  το  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  υποτακτικής  

ενεστώτα  
fieri :  τον  αντίστοιχο  τύπο  στην  άλλη  φωνή  
mementote :  το  α΄  ενικό  πρόσωπο  της  υποτακτικής  

παρακειμένου  
vinci :  το  γ΄  πληθυντικό  πρόσωπο  της  οριστικής  

συντελεσμένου  μέλλοντα  στην  άλλη  φωνή  
corrumpi :  το  β΄  ενικό  πρόσωπο  της  οριστικής  

παρακειμένου  στην  άλλη  φωνή  
posse :  τον  αντίστοιχο  τύπο  στον  παρακείμενο  
gerantur :  το  γ΄  πληθυντικό  πρόσωπο  της  οριστικής  

μέλλοντα  στην  ίδ ια  φωνή  
deferat :  την  αιτ ιατ ική  ενικού  της  μετοχής  μέλλοντα  

στο  αρσενικό  γένος .  
 

Μονάδες 15 
 
Γ1α .  Να  γίνε ι  πλήρης  συντακτική  αναγνώριση  των  παρακάτω  λέξεων  και  

φράσεων :  
 

Asiae,  Murenae,  generi ,  aliquod,  virtutis,  finem,  victoriam,  fuisse ,  
legationis , malle,  ex equitibus. 

Μονάδες  11 
 
Γ1β .  «patre imperatore»: να  χαρακτηρίσετε συντακτικά την  έκφραση  

(μονάδα  1) και  να τη  μετατρέψετε  σε  δευτερεύουσα  χρονική  πρόταση 
εισαγόμενη  με τον ιστορικό-διηγηματικό  σύνδεσμο  cum  (μονάδες 3). 

Μονάδες  4 
 

Γ2α .  «Caesar ex captivis cognoscit  quae apud Ciceronem gerantur 
quantoque in periculo res sit .»: να  εντοπίσετε  και  να  
χαρακτηρίσετε  τ ις  δευτερεύουσες  προτάσεις  (μονάδες  2) ,  να  
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δηλώσετε  τον  συντακτικό  τους  ρόλο  (μονάδα  1) ,  να  δικαιολογήσετε  
την  έγκλιση  και  τον  χρόνο  εκφοράς  τους  (μονάδες  2)  και  να  τ ις  
μετατρέψετε  στον  ευθύ  λόγο  (μονάδες  2) .  

Μονάδες  7 
 

Γ2β .  «Tum cuidam ex equit ibus Gall is persuadet ut ad Ciceronem 
epistulam deferat.»: να εντοπίσετε  και να  χαρακτηρίσετε  τη 
δευτερεύουσα  πρόταση (μονάδα  1), να δικαιολογήσετε την  έγκλιση  και 
τον  χρόνο  εκφοράς  της  (μονάδες 2) και  να τη μετατρέψετε  στον  ευθύ  
λόγο (μονάδες 2). 

Μονάδες  5 
 

Γ2γ .  «susceptum aut deportatum» :  να  μετατρέψετε  τ ις  μετοχές  σε  
ισοδύναμες  δευτερεύουσες  προτάσεις .  

Μονάδες  3 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1.  Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  σας  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  
μάθημα .  Στο  εσώφυλλο  πάνω -πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  
στοιχε ία  μαθητή .  Στην  αρχή  των  απαντήσεών  σας  να  γράψετε  
πάνω -πάνω  την  ημερομηνία  και  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  
αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  γράψετε  πουθενά  στις  
απαντήσεις  σας  το  όνομά  σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα 
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  
αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  
φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  
μόνο  με  μαύρο  στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .   

4. Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  ε ίναι  αποδεκτή .  
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3)  ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
6. Ώρα  δυνατής  αποχώρησης :  18.00.  
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 
 


