
 

Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
 
Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα : 
<< Quid est >> inquit << mea Tertia? Cur tristis es? Quis tibi accidit?>> << Mi 
pater>> respondit illa <<Persa periit>>. Perierat enim catellus eo nominee, 
quem puella multum amabat. 
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem 
viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. 
Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus 
supplicio capitis eum adfecit. 
Tum Cacus pastor , fretus viribus, boves quosdam in speluncam cuadis traxit 
aversos. Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse 
sensit, pergit ad proximam speluncam; Sed postquam boum vestigial foras 
versa vidit, confuses gregem ex loco infesto amovere coepit. 
 
Β. Παρατηρήσεις. 
 
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 
συνεκφορές : 
Paucis diepus : τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό 
Eandem speciem : τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό 
Proximam speluncam : την αφαιρετική πτώση στον πληθυντικό αριθμό. 
Loco infesto : την αιτιατική πτώση στον πληθυντικό αριθμό. 

Μονάδες 8 
β. Να γράψετε την κλητική πτώση των παρακάτω λέξεων στον αριθμό που 
βρίσκονται : nomine , fidem , capitis , supplicio , boum. 
 

Μονάδες 2,5  
γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 
αντωνυμίες :  
Quid : την ονομαστική και αιτιατική πτώση του ιδίου γένους στον άλλο αριθμό 
Neminem : την ονομαστική και γενική πτώση του ιδίου αριθμού 
 

Μονάδες 2 
2α. abesse : να γράψετε τα τρία πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού στην 
οριστική παρακειμένου.  
 

Μονάδες 1,5 
β. adfecit : να γράψετε το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ρήματος στην 
οριστική όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής. 
 

Μονάδες 3 
γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
ρηματικούς τύπους: 
periit: το απαρέμφατο ενεστώτα της ιδίας φωνής. 
Perierat : την οριστική ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο , αριθμό και φωνή. 
Dedit : το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην οριστική ενεστώτα της ιδίας φωνής. 
Traxit : την οριστική μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο, αριθμό και φωνή. 
Aspexit : το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην οριστική ενεστώτα της παθητικής 
φωνής. 



 

Sensit : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική μέλλοντα της ιδίας 
φωνής. 
Pergit : το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού στην οριστική 
παρακειμένου της ιδίας φωνής. 
Vidit : το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού στην οριστική παρατατικού 
της παθητικής φωνής. 
 

Μονάδες 8 
 

3α. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας την παρακάτω άσκηση και να 
συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται  η συντακτική λειτουργία της κάθε 
λέξης:  
Tibi : είναι δοτική …………..στο…………….. 
Supplicio: είναι αφαιρετική………..από το ……. 
Capitis : είναι γενική ……… από το…….. 
Abesse : είναι ……..απαρέμφατο, ως….. του ρήματος…… 
Versa: είναι ….μετοχή, εξαρτώμενη από το …………και με υποκείμενο το ….. 
 

Μονάδες 10 
β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά  τους παρακάτω όρους : 
“ Quid est “ inquit “mea Tertia?” 
 

Μονάδες 2,5  
 

4α. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική : Cacus pastor 
boves quosdam in speluncam traxit  
 

Μονάδες 6,5 
 

β. Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που υπάρχουν 
στο τρίτο απόσπασμα. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των συνδέσμων με τους 
οποίους εισάγονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
 

Μονάδες 6    
 

5α. Πού οφείλονται οι ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική γλώσσα; 
 

Μονάδες 6 
 
β. Να αναφέρετε τα δυο χρονικά τμήματα στα οποία διαιρείται η κλασική 
εποχή της Ρωμαϊκής λογοτεχνίας. 
 

Μονάδες 4  
 

 
 


