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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω 

κείμενο: 
 
 Apud antiquos Romanos concordia maxima sed avaritia 
minima erat. Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi 
parci erant. Iustitia inter se certabant et patriam curabant. In 
bello pericula audacia  propulsabant et beneficiis amicitias 
parabant. Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis 
infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat. 
 
.. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  
 
 

 Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc 
modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius 
pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater 
et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum 
lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex 
vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire 
parat. 

Μονάδες 40 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Β. Παρατηρήσεις 
 
1.α. antiquos Romanos, concordia maxima, hoc modo, 

dolore magno: 
 Να γράψετε τις παραπάνω συνεκφορές στη 

γενική πτώση του ίδιου αριθμού.  
Μονάδες 4 

 
1.β. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις: 
 

 validum: την ίδια πτώση του ίδιου αριθμού του 
υπερθετικού βαθμού στο θηλυκό γένος 

 eius: την ίδια πτώση στο ίδιο γένος στον άλλο 
αριθμό 

 illis: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο 
ουδέτερο γένος 

 ipsam: την αφαιρετική του ενικού αριθμού στο 
αρσενικό γένος. 

Μονάδες 6 
 

1.γ. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

 corpus: την αφαιρετική του ενικού και την 
αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 

 pater: τη γενική του ενικού και του πληθυντικού 
αριθμού 

 cultro: την ονομαστική του ενικού αριθμού. 
 

Μονάδες 2,5 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

2.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω 
πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του με τα 
στοιχεία που ζητούνται για κάθε ρήμα. 

 
 

 Αριθμός Χρόνος Συζυγία 
laedit    

parabant    

inveniunt    

 
Μονάδες 4,5 

 
 
 

2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

 erant: το απαρέμφατο του ενεστώτα και το 
απαρέμφατο του παρακειμένου 

 perdit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του 
μέλλοντα και στην οριστική του παρακειμένου 
στη φωνή που βρίσκεται 

 punire: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 
του παρατατικού και της οριστικής του 
υπερσυντελίκου 

 interficit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του 
ενεστώτα και την οριστική του παρατατικού 
στην παθητική φωνή. 

Μονάδες 8 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
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ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της 
Στήλης Α και δίπλα στην καθεμιά το 
συντακτικό χαρακτηρισμό που της αντιστοιχεί 
από τη Στήλη Β με βάση το κείμενο. Τρία 
στοιχεία  της Στήλης Β  περισσεύουν. 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

regum 
eius 
uxoris 
maestam 
dolore 

αφαιρετική του οργάνου 
γενική υποκειμενική 
κατηγορούμενο 
επιθετικός προσδιορισμός 
αφαιρετική του τρόπου 
παράθεση 
γενική κτητική 
γενική διαιρετική 

 
Μονάδες 12,5 

 
4.α. Illis femina iniuriam aperit: 
 Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική. 
 Mονάδες 6 

 
4.β. Iustitia inter se certabant: 
 Να εκφραστεί η αλληλοπάθεια στα άλλα δύο 

πρόσωπα στον ίδιο χρόνο. 
 Μονάδες 4 

 
4.γ. Tarquinius hoc modo imperium perdit: 
 Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της 

παραπάνω πρότασης. 
 Μονάδες 2,5 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
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ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

5. Ποια είναι η σχέση του ρωμαίου λογοτέχνη με το 
ελληνικό πρότυπο και πού οφείλεται η ανάμειξη 
χρονικά διαφορετικών προτύπων στη ρωμαϊκή 
λογοτεχνία; 

Μονάδες 10 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 

1 . Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα) .  Τα θέματα  να μην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2 . Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη 
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το 
πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των           

φωτοαντιγράφων. 
6 . Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μια (1)  ώρα μετά τη διανομή 

των φωτοαντιγράφων. 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


