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ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

30 ΜΑΪΟΥ 2016 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

 Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter 
servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse 

quam recuperatio fugitivi. 
..................................................................................................................................................... 

 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; praeterea praecepit ut eam 
postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie 

eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse 
cervam, quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii 

introrupisset, admiratio magna orta est. 

 
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων. 

Μονάδες 40 
 
Παρατηρήσεις 
 
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις ή 

συνεκφορές: 

scelus: τη γενική πληθυντικού αριθµού 

nihil: την αφαιρετική ενικού αριθµού στο ίδιο γένος 

gratius: τον θετικό βαθµό του επιρρήµατος 

durius: τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος 

militibus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό 

quodam die: τη δοτική ενικού αριθµού της συνεκφοράς 

aliquis: την αφαιρετική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

postero: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθµό 

quo: την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού στο ουδέτερο γένος 

somno: την κλητική ενικού αριθµού 

sibi: τη γενική πληθυντικού αριθµού του β΄ προσώπου (να γράψετε και 
τους δύο τύπους) 

admiratio: την αιτιατική ενικού αριθµού 

magna: την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού, στο ουδέτερο γένος, στον συγ-

κριτικό βαθµό. 

Μονάδες 15 
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Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς 
τύπους: 

noli: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα 

sit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής µέλλοντα 

est adfectus: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 

possit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου 

videbatur: το απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή 

monitum esse: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής µέλλοντα στην άλλη φω-

νή 

fugit:  το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική παρακειµένου της ενεργητικής 

περιφραστικής συζυγίας (να λάβετε υπόψη το υποκείµενο του ρή-
µατος) 

perisse: τη δοτική γερουνδίου 

credita est: το απαρέµφατο παρακειµένου στην άλλη φωνή 

inventam esse: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική µέλλοντα στην άλλη φω-
νή 

praecepit: τη µετοχή ενεστώτα στη γενική πληθυντικού αριθµού του αρσενι-
κού γένους 

emitteret: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική συντελεσµένου µέλλο-
ντα στην ίδια φωνή 

dixit: το γερουνδιακό στην ονοµαστική ενικού αριθµού του αρσενικού 
γένους 

introrupisset: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα στην ίδια 
φωνή 

orta est: τη µετοχή µέλλοντα στην ονοµαστική ενικού αριθµού του θηλυκού 
γένους. 

Μονάδες 15 

Γ1α. «ut nihil ei . . . fugitivi»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (µονάδα 1) και να 

αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (µονάδα 1), την έγκλιση (µονάδα 1) και τον 
χρόνο εκφοράς της (µονάδα 1). 

Μονάδες 4 

Γ1β. «servi», «gratius», «fugitivi», «suum», «reverti», «a servo»: να γίνει πλήρης 

συντακτική αναγνώριση των τύπων. 

Μονάδες 6 

Γ1γ. «perisse»: να βρείτε το υποκείµενο του απαρεµφάτου (µονάδα 1) και να αιτιολογήσε-
τε την πτώση του (µονάδα 1). 

Μονάδες 2 

Γ1δ. «ut (is) eam postero die repente in eum locum emitteret»: να µετατρέψετε την 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

Μονάδες 3 
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Γ2α. «quod imperandum militibus esset»: να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής 
περιφραστικής συζυγίας µε debeo+απαρέµφατο (µετατροπή παθητικής σύνταξης σε 

ενεργητική). 

Μονάδες 4 

Γ2β. «praecepit ut...futurus esset»: να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 

Μονάδες 4 

Γ2γ. «admissis amicis»: να αναλύσετε τη µετοχή σε πρόταση εισαγόµενη µε τον ιστορικό/ 
διηγηµατικό σύνδεσµο cum. 

Μονάδες 3 

Γ2δ. «Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse praedicabat»: να 

µετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη προς την 
πραγµατικότητα για το παρελθόν (µονάδες 2) και υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το 

παρόν-µέλλον (µονάδες 2). 

Μονάδες 4 

 


