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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το 
παρακάτω κείμενο: 

 
    Ultimis annis vitae suae in Campania se 
tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. 
Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili 
studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer 
magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli 
iacebat, pro templo habebat. 
 
............................................
.......................................... 
 
 Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos 
feroces contundet, mores eis imponet et moenia 
condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, 
Aeneae filius, regnum ab Lavinio transferet et 
Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia 
duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa 
nutriet. 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις 
 
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται 

για καθεμιά από τις παρακάτω συνεκφορές: 
 ultimis annis:  την αιτιατική του 

πληθυντικού αριθμού 
 multos agros:  την αφαιρετική του 

πληθυντικού αριθμού 
 animum tenerum:  την ονομαστική του ενικού 

αριθμού 
 bellum ingens:  την αιτιατική του 

πληθυντικού αριθμού 



 

 

 populos feroces:  τη γενική του πληθυντικού 
αριθμού. 

Μονάδες 10 
 
 
 

    β. Να γράψετε τις αντωνυμίες στην ίδια 
πτώση, στον άλλο αριθμό, στο γένος και 
το πρόσωπο που βρίσκονται: 

 se, illis, eius, quod, tu. 
Μονάδες 2,5 

 
 

2.α. feres: Να κλίνετε το ρήμα στην 
οριστική του ενεστώτα της ενεργητικής 
φωνής. 

Μονάδες 6 
 

    β. tenebat: Να γράψετε τα απαρέμφατα των 
χρόνων της ενεργητικής φωνής. 

Μονάδες 4,5 
 

    γ. nutriet: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο 
του ρήματος στον ενεστώτα και παρατατικό 
στη φωνή που βρίσκεται. 

Μονάδες 2 
 

3.α. 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 
annis εμπρόθετος προσδιορισμός του 

τόπου 
eum υποκείμενο 
Neapoli παράθεση 



 

 

in Italia κατηγορούμενο 
filius αφαιρετική του χρόνου 
 αντικείμενο 
 αφαιρετική του τόπου 
 επιθετικός προσδιορισμός 

 
Μονάδες 10 

     β. Aeneas bellum ingens geret in 
Italia: Να μετατρέψετε την ενεργητική 
σύνταξη σε παθητική. 

Μονάδες 2,5 
 

4.α. Post trecentos annos Ilia duos 
filios, Romulum et Remum, pariet: Να 
γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση της 
πρότασης. 

Μονάδες 8 
 

    β. gloriae, pro templo, eis: Να 
αναγνωρίσετε συντακτικώς τους παραπάνω 
όρους του κειμένου. 

Μονάδες 4,5 
 
 
5. Πώς χαρακτηρίζεται ο Βεργίλιος, ποια 

είναι τα έργα του και τα πρότυπά τους; 
Μονάδες 10 

 
 
 


