
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum 

praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.  

Nam in sacello quodam nocte cum sorōris filia persedebat expectabatque dum aliqua 

vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit 

materteram, ut sibi paulisper loco cederet.                                        

Qui spem Catilīnae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non 

credendo confirmaverunt; quorum auctoritātem secuti multi, non solum improbi verum 

etiam imperīti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. 

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix 

senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?                                                                         

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να κεηαθξάζεηε ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα. 

(Μονάδες 40) 

2) Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο :                                                                          

focum:ηην ονομαζηική πληθσνηικού                                                                             

cenantem: ηη γενική πληθσνηικού ζηο ίδιο γένος                                                                        

sacello quodam: ηην αιηιαηική ενικού                                                                             

nocte: ηην αιηιαηική πληθσνηικού                                                                                           

aliqua: ηην ονομαζηική πληθσνηικού οσδεηέροσ γένοσς                                                                            

loco: ηην κληηική ενικού                                                                                                  

mollibus sententiis: ηην ίδια πηώζη ζηον άλλον αριθμό                                                                                          

multi: ηον ίδιο ηύπο ζηον ζσγκριηικό βαθμό                                                                         

spem: ηη δοηική ενικού                                                                                                         

crudeliter: ηον ίδιο ηύπο ζηον σπερθεηικό βαθμό                                                                    

hunc: ηη δοηική ενικού ζηο θηλσκό γένος                                                                                  

infelix: ηην ονομαζηική πληθσνηικού οσδέηεροσ γένοσς                                                             

te: ηη δοηική πληθσνηικού ζηο γ’ πρόζωπο 

  (Μονάδες 15) 

3)Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο:  

cenantem: ηον ίδιο ηύπο ζηον μέλλονηα                                                                          

praebuit: ηο α’ ενικό οριζηικής μέλλονηα ζηην ίδια θωνή                                          

contempsit: ηο γ’ενικό σποηακηικής παραηαηικού ζηην ίδια θωνή                                         

mirati sunt: ηο β’ ενικό προζηακηικής ενεζηώηα                                                                           

persedebat: ηην αιηιαηική ηοσ ζοσπίνο                                                                

expectabatque: ηο γ’ πληθσνηικό σποηακηικής ενεζηώηα ζηην ίδια θωνή                     

standi: ηο απαρέμθαηο παρακειμένοσ ζηην ίδια θωνή                                                 



fessa: ηο απαρέμθαηο μέλλονηα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)                                  

cederet: ηο α’ ενικό οριζηικής ζσνηελεζμένοσ μέλλονηα ζηην ίδια θωνή                          

nascentem: ηον ίδιο ηύπο ζηον παρακείμενο                                                              

credendo: ηο γ΄ ενικό σποηακηικής σπερζσνηέλικοσ ζηην ίδια θωνή                           

factum esse: Το α’ πληθσνηικό οριζηικής παραηαηικού ζηην ίδια θωνή                     

dicerent:  ηο β’ενικό προζηακηικής μέλλονηα ζηην ίδια θωνή                                                

sum: ηο γ’ ενικό σποηακηικής μέλλονηα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)                           

traxit: ηην αιηιαηική ηοσ γεροσνδίοσ.                                                              (Μονάδες 15) 

4) spectandum: Να αληηθαηαζηήζεηε ην γεξνπλδηαθό κε δεπηεξεύνπζα ηειηθή 

πξόηαζε.                                                                                                        (Μονάδες 2) 

5) nascentem, fessa: Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο κεηνρέο κε ηελ θαηάιιειε 

δεπηεξεύνπζα πξόηαζε, κε θάζε δπλαηό ηξόπν.                                       (Μονάδες 4) 

6) si…animadvertissem, …dicerent: Να ηξαπεί ν ππνζεηηθόο ιόγνο έηζη ώζηε λα 

δειώλεηαη ε «δπλαηή –πηζαλή» ππόζεζε.                                                  (Μονάδες 2) 

7) mollibus sententiis: Να αληηθαηαζηήζεηε ηνλ επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό κε ηελ 

θαηάιιειε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε.                                                            (Μονάδες 3) 

8) Qui spem Catalinae mollibus sententiis aluerunt; Qui coniurationem nascentem non 

credendo confirmaverunt: Να ηξέςεηε ηελ πξώηε θύξηα πξόηαζε ζε κεηνρή 

(ρξνληθή).                                                                                                        (Μονάδες 2) 

9) Num ad hostem veni? Να ηξαπεί ε επζεία εξώηεζε έηζη ώζηε λα αλακέλεηαη 

θαηαθαηηθή απάληεζε.                                                                                 (Μονάδες 1) 

10) Crudeliter et regie id factum esse dicerent: Να αληηθαηαζηήζεηε ην παζεηηθό 

απαξέκθαην κε ελεξγεηηθό θαη λα θάλεηε ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο.           (Μονάδες 2) 

11) In hoc me vita trahere debebat? Να ηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε 

παζεηηθή.                                                                                                        (Μονάδες 2) 

12) ut primum exsulem deinde hostem te vidērem:  α) Να αλαθέξεηε ην είδνο θαη ηε 

ζέζε ηεο πξόηαζεο, λα δηθαηνινγήζεηε ηελ εηζαγσγή ηεο θαζώο θαη ηελ έγθιηζε 

θαη ηνλ ρξόλν εθθνξάο ηεο. β) Να ηελ ηξέςεηε έηζη ώζηε ην απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη πξάμε νινθιεξσκέλε ζην παξειζόλ.                                       (Μονάδες 6) 

13) Να αλαγλσξηζζνύλ πιήξσο ζπληαθηηθά νη εμήο όξνη:  

eis, mora, standi, sibi, regie, exsulem                                                              (Μονάδες 6) 

 

 

 

Επιμέλεια: Παηζιάς Βαζίλης – Μωυζιάδου Ιωάννα 


