
 
 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το  παρακάτω 
κείμενο: 

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. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio consulibus, 
Lucius Sergius Catilina, nobilissimi generis vir sed 
ingenii pravissimi, contra rem publicam coniuravit. 
Eum clari quidam sed improbi viri consecuti erant. 
Catilina a Cicerone ex urbe expulsus est. Socii eius 
deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt. Ab 
Antonio, altero consule, Catilina ipse cum exercitu 
suo, proelio victus, interfectus est. Gaius Sallustius 
tradit multos etiam milites Romanos in eadem 
cruentissima pugna occisos esse, multos autem 
graviter vulneratos esse. 

Μονάδες 40  
 

Β. Παρατηρήσεις: 
 

1.α. nobilissimi generis, Catilina ipse, exercitu suo, 
cruentissima pugna: 
Να γράψετε τις παραπάνω συνεκφορές στην 
αιτιατική του ενικού αριθμού. 

Μονάδες 8 



 
 

 

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

 

se: τη γενική, τη δοτική και την αιτιατική του ενικού 
αριθμού στο α΄ πρόσωπο. 
patriae, corpus, annis : την ίδια πτώση στον άλλο 
αριθμό.  
nobilissimi, pravissimi, cruentissima:  την ονομαστική 
ενικού αριθμού του θετικού βαθμού στο γένος που 
βρίσκεται κάθε λέξη.   

Μονάδες 4,5 
 

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για 
καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 

 

curabant: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα 
και του υπερσυντελίκου της οριστικής στη φωνή που 
βρίσκεται. 
erat: το β΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του 
ενεστώτα της οριστικής. 
strangulati sunt :  το γ΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα 
και του παρατατικού της οριστικής στη φωνή που 
βρίσκεται.  
tradit:  το γ΄ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα και του 
παρακειμένου της οριστικής στη φωνή που βρίσκεται. 

 Μονάδες 8 

 
β. parabant: Να γράψετε το απαρέμφατο του 

ενεστώτα της ενεργητικής φωνής, το 
απαρέμφατο του ενεστώτα της παθητικής φωνής 
και το απαρέμφατο του παρακειμένου της 
ενεργητικής φωνής.  

  Μονάδες 4,5 



 
 

 

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. Δύο στοιχεία της στήλης Β 
περισσεύουν. 

 
Στήλη A Στήλη B 

amicitias υποκείμενο  
infirmum γενική της αιτίας 
generis αντικείμενο  
eius αφαιρετική της ιδιότητας  
milites κατηγορούμενο 
 γενική της ιδιότητας 
 γενική κτητική 

Μονάδες 12,5 
 

4. Catilina ipse cum exercitu suo interfectus est: 
 Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της 

παραπάνω πρότασης. 
Μονάδες 12,5 

 
5.α. Ποια θεωρείται "γενέθλιος" χρονολογία της 

λατινικής  λογοτεχνίας, ποιος ποιητής έχει 
συνδέσει το όνομά του με αυτήν και ποιο 
ελληνικό έπος μετέφρασε ο ίδιος ποιητής στη 
λατινική; 

Μονάδες 6 

 
β. Τι γνωρίζετε για τη διάκριση των εποχών της 

ρωμαϊκής λογοτεχνίας με βάση τα ιστορικά 
κριτήρια; 

 Μονάδες 4 


