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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 
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B' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
Να µεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσµατα: 
 
Caesar propter inopiam frumenti legiones in hibernis multis conlocat.Ex quibus 
quattor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes 
frumentum in castra importare iubet.Milites his verbis admonet : “Hostes adventare 
audio; speculatores nostri eos proper esse nuntiant.Vim hostium cavere debetis;hostes 
enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt”. 
 
Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum , qui 
Germanos ingenti magnitudine corporum et incredibili virtute esse praedicabant.Alius 
alia de causa discedere cupiebat.Nonulli pudore adducti remanebant.Hi neque vultum 
fingere neque lacrimas tenere poterant; abdidi in tabernaculis aut suum fatum 
querebantur aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur. 

Μονάδες 40 
 
B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω 
συνεκφορές: 
hibernis multis: γενική πληθυντικού. 
legatos omnes: δοτική πληθυντικού. 
magnus timor: αφαιρετική ενικού. 
ingenti magnitudine: ονοµαστική ενικού. 
incredibili virtute: κλητική ενικού. 

Μονάδες 5 
 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω 
λέξεις: 
vultum: γενική ενικού 
militum: κλητική ενικού 
caedem: αιτιατική πληθυντικού 
tribus: γενική πληθυντικού 
castra: δοτική ενικού 
verbis: ονοµαστική πληθυντικού 
corporum: αιτιατική ενικού 
causa: αφαιρετική πληθυντικού 

Μονάδες 4 
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γ. vim: Να κλιθεί ο πληθυντικός αριθµός του ουσιαστικού. 
Μονάδες 3 

 
2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω 

αντωνυµίες: 
quibus: γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος. 
his: αιτιατική ενικού στα τρία γένη. 
eos: την αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθµό. 
alius: δοτική ενικού θηλυκού γένους. 
suis: τον αντίστοιχο τύπο στο β΄ πρόσωπο. 
nonnulli: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους. 

Μονάδες 4 
 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη 
το υποκείµενο) 
iubet β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα παθητικής φωνής. 
remanere απαρέµφατο παρακειµένου ενεργητικής φωνής. 
adventare α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού παθητικής 

φωνής. 
admonet β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου 

ενεργητικής φωνής. 
cavere γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα ενεργητικής φωνής. 
possunt β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής  ενεστώτα. 
discedere α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντέλικου 

παθητικής φωνής. 
cupiebat β’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής. 
adducti απαρέµφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
fingere γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής και 

α΄ ενικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα ενεργητικής 
φωνής. 

miserabantur γ΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα και αιτιατική 
πληθυντικού ουδετέρου γένους της µετοχής ενεστώτα. 

esse β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου . 
Μονάδες 14 

 
3. α. Incredibili virtute: Να αναλύσετε τον επιθετικό προσδιορισµό σε 

δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. 
Μονάδες 3 

 
β. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. 
Totis castris testamenta obsignabantur a Romanis. 
Στις παραπάνω προτάσεις να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική ή το αντίστροφο. 

Μονάδες 4 
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γ. Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac 
mercatorum. 
Να εξαρτηθεί η πρόταση από το Tacitus scribit. 

Μονάδες 3 
 

Hostes adventare audio: Να εξαρτηθεί η πρόταση από το Caesar dicit. 
Μονάδες 2 

 
Caesar tribus legionibus imperat in Belgis remanere: Να αλλάξει η 
σύνταξη της πρότασης σε απαρεµφατική µε εξάρτηση από το παθητικό 
ρήµα dicor. 

Μονάδες 3 
 
4. α. suum fatum, familiaribus suis: Να αντικατασταθεί η κτητική αντωνυµία 

από τον κατάλληλο τύπο της αντωνυµίας is-ea-id, ώστε να εκφράζεται 
κτήση χωρίς αυτοπάθεια. 

Μονάδες 2 
 

β. eos prope esse nuntiant: Να αναγνωριστεί η συντακτική θέση του 
απαρεµφάτου, να δηλωθεί το υποκείµενό του και να αιτιολογηθεί η πτώση 
του. 

Μονάδες 3 
 
 

γ. Nα αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων:  
propter inopiam είναι …………………………στο………………………. 
ex quibus είναι …………………………στο………………………. 
verbis είναι …………………………στο………………………. 
nostri είναι …………………………στο………………………. 
vim είναι …………………………στο………………………. 
Gallorum είναι …………………………στο………………………. 
Germanos είναι …………………………στο………………………. 
magnitudine είναι …………………………στο………………………. 
pudore είναι …………………………στο………………………. 
vultum είναι …………………………στο………………………. 

Μονάδες 10 
 
 


