
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

      Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius 

ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi 

non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte 

mentiebatur: << Quid? >>inquit << Ego non cognosco vocem tuam? >>Visne 

scire quid Nasica responderit? << Homo es impudens>>.  

     Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae 

appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt ( incredibile auditu! ) 

virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni 

rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae 

tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati 

sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus 

consecrare solent, domum reverterunt. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να κεηαθξάζεηε ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα. 

2. Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο:                                                                                        

paucis diebus: ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ.                                                                           

quid: ηελ νλνκαζηηθή εληθνύ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο .                                                                    

ego: ηελ γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην γ΄ πξόζσπν                                                                               

tuam: ηνλ ίδην ηύπν γηα πνιινύο θηήηνξεο.                                                                                       

impudens: ηελ δνηηθή εληθνύ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο ζηνλ ζπγθξηηηθό 

βαζκό θαη ηνλ ζεηηθό βαζκό ηνπ επηξξήκαηνο.                                                                                                             

abiectis armis: ηελ γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ.                                                                             

incredibile: ηελ θιεηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην ίδην γέλνο.                                                                  

fores: ηελ ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό.                                                                                                    

clara: ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ ζπγθξηηηθό βαζκό.                                                                                             

deis immortalibus: ηελ θιεηηθή εληθνύ αξηζκνύ.                                                                                       

domum: ηελ ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό. 

3. Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο:                                                                                          

fecerit: ην β΄ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα ζηελ άιιε θσλή.                                      

venisset : ηελ αθαηξεηηθή ηνπ ζνππίλν.                                                                                            

quaereret : ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ παξαθείκελν.                                                                                        

indignatus : ην απαξέκθαην κέιινληα.                                                                                              

cognosco : ην α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο κέιινληα ζηελ άιιε θσλή.                                       

vis : ηνλ ίδην ηύπν ζηελ ππνηαθηηθή.                                                                                                                                  



abiectis : ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο κέιινληα ζηελ ίδηα 

θσλή.                                                                                                      

appropinquaverunt : ηελ αθαηξεηηθή ηνπ γεξνπλδίνπ.                                                                  

rettulerunt : ην β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή.                                     

iussit :ην α΄ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή.                                                                            

reserari : ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ κέιινληα.                                                                                                     

venerati sunt : ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηεο κεηνρήο ελεζηώηα 

ζην νπδέηεξν γέλνο.                                                                                                                       

posuissent : ην α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ ζηελ ίδηα 

θσλή.                                                                                                                   

solent : ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ ζπληειεζκέλν κέιινληα.                                                                                 

reverterunt : ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ. 

4. accipe : Να ηξέςεηε ηελ πξνζηαθηηθή ζε “ απαγόξεπζε “, ζην ίδην 

πξόζσπν, κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο. 

5. quid postea Nasica fecerit : Να αλαθέξεηε ην είδνο ηεο πξόηαζεο, ηε 

ζπληαθηηθή ηεο ζέζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ εηζαγσγή, ηελ έγθιηζε θαη ηνλ 

ρξόλν εθθνξάο ηεο. 

6. abiectis armis : Να ηξέςεηε ηελ κεηνρή ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε πνπ ζα 

εηζάγεηαη κε ηνλ ζύλδεζκν < ubi >. 

7.  ( Praedones ) Scipioni nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse: 

Να αληηθαηαζηαζεί ην ζνππίλν: α) κε ηειηθή πξόηαζε β) κε γεξνύλδην. 

8. Cum ante vestibulum dona posuissent : Να αληηθαηαζηήζεηε ηελ 

δεπηεξεύνπζα πξόηαζε κε αθαηξεηηθή απόιπηε κεηνρή. 

9. Visne scire? Να εηζάγεηε ηελ επζεία εξώηεζε κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο 

δπλαηνύο ηξόπνπο.  

10. Να αλαγλσξίζεηε πιήξσο ζπληαθηηθά ηνπο παξαθάησ όξνπο: se ( δίπια 

ζην domi ), homo, tuam, armis, fores, auditu. 

11. Scipioni: Να δειώζεηε ηε θξάζε « κέζσ ηνπ Σθηπίσλα» κε όινπο ηνπο 

δπλαηνύο ηξόπνπο. 

12. Ego non debeo cognoscere vocem tuam?: Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή 

ζύληαμε ζε παζεηηθή (Να αληηθαηαζηήζεηε ην debeo + απαξέκθαην κε ηνλ 

θαηάιιειν ηύπν ηεο παζεηηθήο πεξηθξαζηηθήο ζπδπγίαο). 
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