
 

Σελίδα 1 από 4 

 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ΄ 

ΤΑΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:  

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. 

Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem 

effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius 

audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam 

non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus 

est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen 

dedit:  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego 

non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es 

impudens». 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bello Latīno Τ. Manlius consul nobili genere natus exercitui Rōmanōrum praefuit. Is 

cum aliquando castris abīret, edixit ut omnes pugnā abstinērent. Sed paulo post 

filius eius castra hostium praeterequitāvit et a duce hostium his verbis proelio 

lacessītus est: «Congrediāmur, ut singulāris proelii eventu cernātur, quanto miles 

Latīnus Rōmāno virtūte antecellat». 

 

Μονάδες 40   



 

Σελίδα 2 από 4 

 

 

Β. Παρατηρήσεις 

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις 

και φράσεις:   

ei: την γενική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος. 

species : την αφαιρετική του ενικού αριθμού. 

similem :  η ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος. 

quem:  η ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος. 

diu : τα παραθετικά του επιρρήματος 

praedam: τη γενική του πληθυντικού αριθμού. 

iure: η αιτιατική ενικού 

absens: η αφαιρετική ενικού 

nomen: η αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. 

domi : η γενική πληθυντικού 

vocem: η δοτική του πληθυντικού αριθμού. 

impudens: τη γενική του πληθυντικού αριθμού.  

genere: η κλητική ενικού 

his : η αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 

quanto: η δοτική πληθυντικού 

Μονάδες 15   

 
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους:   

dederat: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα  

apparuit:  το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα 

venīre: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην αντίθετη 

φωνή. 

aspexit: το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στην ίδια φωνή. 

concēpit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα 

cupīvit: το γερούνδιο σε όλες τις πτώσεις. 

fuerat: το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού. 

interemptis: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

cognosco: το σουπίνο στην αιτιατική πτώση. 

visne: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου. 

scire: το απαρέμφατο του παρακειμένου 



 

Σελίδα 3 από 4 

 

responderit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής 

περιφραστικής συζυγίας 

es: το απαρέμφατο του μέλλοντα 

lacessītus est: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

cernātur: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου. 

 

Μονάδες 15   

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:   
somno, magnitudinis, se,  absens, interemptis, indignatus,  scire, castris  

Μονάδες 8 

 

Γ1β. «Congrediāmur, ut singulāris proelii eventu cernātur»: να αναγνωρίσετε το 

είδος της πρότασης  (μονάδα 2), να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο 

εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε το συντακτικό της ρόλο (μονάδα 1).  

Μονάδες 5 

 

Γ1γ. Να αναδιατυπώσετε την παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση ώστε να δηλώνει 

το σκοπό με έναρθρο γερούνδιο (μονάδες 2) και με σουπίνο (μονάδα 1).  

Μονάδες 3 

 

Γ1δ.Visne : να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση 

και με τους δύο τρόπους. 

Μονάδες 2 

 

Γ2α. propter Veientanam praedam: Να διατυπώσετε με διαφορετικό τρόπο την 

ίδια επιρρηματική σχέση. 

Μονάδες 2 

 

Γ2β. «cum repente apparuit ei species horrenda.» : να αναγνωρίσετε το είδος της 

πρότασης  (μονάδα 5), να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της 

(μονάδες 2) και να δηλώσετε το συντακτικό της ρόλο (μονάδα 1).  

Μονάδες 5   

Γ2γ. Να καταγράψετε λέξεις λατινικές των κειμένων ετυμολογικά συγγενείς με τις 

παρακάτω λέξεις των ελληνικών: ανιμισμός, δικτάτορας, γιγνώσκω, μιλιταρισμός. 

Μονάδες 2  

  



 

Σελίδα 4 από 4 

 

Γ2δ. Quod illic appensum civitati nomen dedit: να αναλυθεί η μετοχή σε αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση ώστε να δηλώνει αντικειμενικά αποδεκτή αιτιολογία. 

Μονάδες 3  

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΞΥΔΗ 

 


