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Προτεινόμενο θέμα (1) 
Ασκήσεις 

 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, 
similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit 
nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror 
Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de 
homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit 
eandemque speciem somniavit.  
............................................................................................................................ 
«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus 
Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et 
cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior 
hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem 
petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera 
hostes fugati erant, morte multavit. 
............................................................................................................................ 
Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit 
plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc 
est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem:«Tum intellexi, quos fidos 
amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram». 
 
Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων. 

Μονάδες 40 
 
Β1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 
facie : την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού 
timorem : την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 
eventu : τη δοτική του ενικού αριθμού 
virtute : τη γενική του πληθυντικού αριθμού 
viribus : τη γενική του πληθυντικού αριθμού 
eum : την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο 

γένος 
hostes : τη γενική του ενικού αριθμού 
tempus : τη γενική του ενικού αριθμού 
hoc : τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 
gratiam : την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού 

Μονάδες 10 
 

β) Να αντικατασταθούν τα επίθετα στα παραθετικά τους: fortior, 
fidos.  

Μονάδες 2 
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γ) Nα σχηματιστούν τα επιρρήματα των παραπάνω επιθέτων 
καθώς και τα παραθετικά τους. 

Μονάδες 2 
 
Β2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους 

παρακάτω ρηματικούς τύπους: 
aspexit : το α’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 
cupivit : το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα 

στην ίδια φωνή 
respondit : το α’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

παρακειμένου στην άλλη φωνή 
dedit : τη γενική του γερουνδίου  
ruit : τo απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 
petiverunt : το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου 

μέλλοντα στην άλλη φωνή 
coluntur : την αφαιρετική του σουπίνο 
ceciderunt : το β’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

παρατατικού στην ίδια φωνή 
habuissem : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 
referre : το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην 

ίδια φωνή 
Μονάδες 10 

 
β) Να κλίνετε την οριστική του ρήματος revertisset ως 
ημιαποθετικό. 

Μονάδες 3 
 
Γ1. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: 

magnitudinis 
se (esse Orcum) 
eventu 
in certamen 
cupiditate 
dumtaxat 
inopes 
Tarquinium 

Μονάδες 8 
 
β) Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω προτάσεις: 
«ut singularis proelii eventu cernatur» 
«quos fidos amicos habuissem» 

Μονάδες 5 
 

Γ2. α) «Tum adulescens in certamen ruit»: Να δηλώσετε τον σκοπό            
με όλους τους δυνατούς τρόπους.  

Μονάδες 5 
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β) «Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur»: Να μετατρέψετε τον 
υποθετικό λόγο στα άλλα είδη. 

Μονάδες 3 
 

γ) «Quem simul aspexit Cassius timorem concepit.»:                                
Να μετασχηματίσετε τη χρονική πρόταση ώστε να δηλώνει σχέση 
αιτίου- αιτιατού με την κύρια που ακολουθεί. 

Μονάδες 6 
 

δ) Να αναλύσετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα 
αναφορική πρόταση: 
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis 

Μονάδες 6 
 


