
 

 

 
 
 

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα:  
 
Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit.  
Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis  
frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit,  
magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Hercules boves Geryŏnis ex Hispaniā in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea  
Rōmulus urbem Rōmam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse  
fertur et ipse de viā fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves  
quosdam in speluncam caudis traxit aversos. 

40 μονάδες 
 
Παρατηρήσεις: 
 
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά: 
 
 venationibus: ονομαστική πληθυντικού: 
 carne: αφαιρετική ενικού: 
 pelles: δοτική πληθυντικού 
 civitas: γενική πληθυντικού: 
 magistratus: γενική ενικού: 
 Hercules: κλητική ενικού: 
 boves: αφαιρετική πληθυντικού: 
 Tiberim: αφαιρετική ενικού: 
 Cacus: αιτιατική ενικού: 
 pastor : γενική πληθυντικού: 

14 μονάδες 
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις αντωνυμίες που δίνονται: 
 

eum: γενική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού στο αρσενικό γένος: 
ipse: δοτική ενικού και γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος: 
quosdam: αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος: 

6 μονάδες 
 



 

 

Β3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και σας δύο αριθμούς: vita omnis, rei militaris 
4 μονάδες 

 
Γ1. Να γράψετε σας τύπους που ζητούνται για καθέναν από σας ρηματικούς τύπους που ζητούνται 

(για σας περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο): 
 
 consistit : α’ πληθυντικό οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή: 
 student : β’ πληθυντικό οριστικής Παρακειμένου στην ίδια φωνή: 
 nutriuntur: γ’ ενικό οριστικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή: 
 gerit: γ’ πληθυντικό οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα στην ίδια φωνή: 
 creantur: β’ ενικό οριστικής Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή: 
 adduxisse: την ονομαστική ενικού της μετοχής Ενεστώτα στο αρσενικό γένος: 
 dicitur: το απαρέμφατο Παρακειμένου στην ίδια φωνή: 
 traxit: γ’ πληθυντικό οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή: 

8 μονάδες 
 
Γ2. fertur: Να γραφούν οι αρχικοί  χρόνοι του ρήματος στην ενεργητική φωνή, να κλιθεί η οριστική 

Ενεστώτα και Παρατατικού στην ενεργητική φωνή. 
8 μονάδες 

 
Γ3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους των αποσπασμάτων που σας δίνονται: 

in venationibus, lacte, solum, necisque, boves, eum, Rōmulus, fessus, pastor, aversos. 
10 μονάδες 

 
Γ4. - Cum civitas bellum gerit 

- ubi postea Rōmulus urbem Rōmam condidit 
Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις. ( είδος, εισαγωγή). 

4 μονάδες 
 
Γ5.  Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur 
  

i) Να γράψετε τη συντακτική θέση του απαρεμφάτου. 
ii)Να εντοπίσετε το υποκείμενο του απαρεμφάτου και να δικαιολογήσετε την πτώση του. 

6 μονάδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επιμέλεια: Τσίκλης Ιωάννης 

Φιλόλογος 
ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 


