
 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ  2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: 
 
 In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter 
leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons 
aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis 
posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas 
sine lege non stat. 

... .. .... .. .. .. ..... .. .. .. ..... .. .. .. .... .. ... .. .... .. .. ... .. .. .. .. .. ..... .... .. .... ..... .. .. .. .... ... .. . 

 Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et 
ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus 
viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. 
Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem 
abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; sed postquam 
boum vestigia foras versa vidit, confusus gregem ex loco 
infesto amovere coepit.  

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω συνεκφορές: 
ea civitate:   τη γενική του ενικού αριθμού 
boni viri:   την κλητική του ενικού αριθμού 
corpora nostra:  τη γενική του πληθυντικού αριθμού 
proximam speluncam:την αφαιρετική του πληθυντικού 

αριθμού 
loco infesto:   την αιτιατική του ενικού αριθμού. 

 Μονάδες 10 
β. ipse: Να κλιθεί η αντωνυμία στο θηλυκό γένος του 

ενικού αριθμού. 
 Μονάδες 2,5 



 

 

 
 
2α. traxit: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος 

στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 2 

 
 

 est: Να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου στον 
ενικό αριθμό. 

Μονάδες 3 
 

 
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα 

από τα παρακάτω ρήματα:   
 continent: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

του μέλλοντα στην ίδια φωνή 
fertur: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα στην ενεργητική φωνή  

 aspexit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα στην παθητική φωνή     

 sensit :  το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή  
 vidit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

παρατατικού στην παθητική φωνή. 
Μονάδες 7,5 

 
 

3α. Cacus pastor boves quosdam in speluncam traxit: Να 
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

 
Μονάδες 7,5 

 



 

 

β. 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. Δύο στοιχεία της Στήλης Β 
περισσεύουν. 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

fundamentum επιθετικός προσδιορισμός 
libertatis γενική κτητική 
gregem επιρρηματικός προσδιορισμός 
ibi υποκείμενο 
proximam γενική αντικειμενική 
 αντικείμενο 
 κατηγορούμενο 
 

Μονάδες 5 
 

4α. Prope Tiberim Hercules boves refecisse fertur: Να 
αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους της πρότασης. 

Μονάδες 7,5 
 

β. abesse, amovere: Να γράψετε το υποκείμενο καθενός 
από τα δύο αυτά απαρέμφατα του κειμένου και να 
δικαιολογήσετε την πτώση του. 

Μονάδες 5 
 
5α. Ποια νέα ποιητικά είδη επινόησε και καλλιέργησε ο 

Οβίδιος;   
Μονάδες 4 

  
 β. Τι γνωρίζετε για τις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου;   

Μονάδες 6 
 

 

 


