
 

 

 
 

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
Α1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
  
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum 
Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. 
Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni 
nuntiaverunt (incredibile auditu !) virtutem eius admiratum se venisse. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. Sertorius omnibus persuasit 
cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent. Si quid durius ei 
videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die 
fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit 
tacere 

Μονάδες 40 
 
Παρατηρήσεις 
 
Β1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και 

συνεκφορές: 
 

Literno:   την ονομαστική ενικού 
complures duces :   τη γενική πληθυντικού 
praedonum : τη δοτική ενικού 
praesidium :   τη γενική ενικού 
domesticorum : την αιτιατική πληθυντικού 
abiectis armis : την κλητική πληθυντικού 
clara voce:   την αφαιρετική πληθυντικού 
virtutem :   την κλητική ενικού 
cerva alba :   την ονομαστική πληθυντικού 
eximiae pulchritudinis: την αιτιατική ενικού 
dono:   την αιτιατική πληθυντικού 
numine:   την ονομαστική ενικού 
utilia: το ίδιο γένος /αριθμό /πτώση του συγκριτικού 

βαθμού του επιθέτου 
durius:   τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος και βαθμό 

του  επιθέτου 
quodam die : τη γενική ενικού 

Μονάδες 15 



 

 

 
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται : 
 

esset:   το β΄  πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής 
του μέλλοντα  

captum :   το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα 
στην παθητική φωνή 

existimasset : το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
ενεστώτα στην παθητική φωνή 

animadverterunt : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
παρατατικού στην ενεργητική φωνή 

nuntiaverut : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
παρακειμένου στην παθητική φωνή (να ληφθεί 
υπόψη το γένος του υποκειμένου του ρήματος) 

admiratum : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
μέλλοντα 

data erat : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
υπερσυντελίκου στην ενεργητική φωνή 

persuasit : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
συντελεσμένου μέλλοντα στην παθητική φωνή 
(να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου του 
ρήματος) 

instinctam : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
υπερσυντελίκου στην ενεργητική φωνή 

conloqui : το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη 
το γένος του υποκειμένου του απαρεμφάτου 
καθώς και ο αριθμός του) 

monitum esse : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

fugit : το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
παρατατικού στην ενεργητική φωνή 

perisse : η αιτιατική του γερουνδίου 
inventam esse : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην παθητική 

φωνή 
iussit : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής 
συζυγίας. 

 
Μονάδες 15 

 
Γ1. quod ut praedones animadverterunt: να μετατρέψετε τη συγκεκριμένη πρόταση σε μετοχική. 

Μονάδες 2 
 
Γ2.  instinctam numine Dianae : να αναλύσετε τη συγκεκριμένη μετοχή σε δευτερεύουσα αιτιολογική 
πρόταση που εκφράζει : α) αντικειμενική αιτιολογία, β) υποκειμενική αιτιολογία. 

Μονάδες 3 
 
Γ3. virtutem eius admiratum se venisse : να γράψετε πώς έχει εκφραστεί ο σκοπός στην παραπάνω 
φράση και να τον διατυπώσετε και με τους υπόλοιπους τρόπους (στις περιπτώσεις εκφοράς του σκοπού 
με τους συνδυασμούς του γερουνδίου, να γράψετε αν θα πρέπει να γίνει γερουνδιακή έλξη). 

Μονάδες 4 
 



 

 

Γ4.  Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στις παρακάτω περιόδους: 
a) Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. 
b) quod imperandum militibus esset. 

Μονάδες 3 
 
Γ5.  Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ : 
a)  Praedones clara voce Scipioni nuntiaverunt  virtutem eius admiratum se venisse. 
b)  Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae 
utilia factu essent. 
c)  (Sertorius) a cerva sese monitum esse praedicabat. 

Μονάδες 6 
 

Γ6.  cum se ipsum captum venisse eos existimasset : να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά 
της δευτερεύουσας αιτιολογικής πρότασης και στη συνέχεια να γράψετε πώς θα διαμορφωνόταν αν 
εξέφραζε αντικειμενικά αποδεκτή αιτιολογία. 

Μονάδες 4 
 
Γ7. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων.  

Μονάδες 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια: Ρήνα Μαρία 
Φιλόλογος 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 


