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Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Να µεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσµατα: 
 
L Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad 
vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum admodum parvula, ad complexum patris 
cucurrit. Pater filiae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. 
 
 
Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. 
Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis 
pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus 
creantur cum vitae necisque potestate. 
 
 
Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt. Repente post tergum 
equitatus cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga vertunt ac fugiunt; eis equites 
occurrunt. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur. 

(Μονάδες 40) 
 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθεµία από τις παρακάτω 

συνεκφορές: 
 

omnis vita: Γενική πληθυντικού αριθµού  
rei militaris: Αφαιρετική ενικού αριθµού  
locis frigidissimis: Αιτιατική του ίδιου αριθµού 
magna caedes: Γενική ενικού αριθµού 

(Μονάδες 4) 
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β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµία από τις παρακάτω 
λέξεις: 

 
domum: Αφαιρετική ενικού  
vesperum: Κλητική ενικού  
complexum: Γενική πληθυντικού 
osculum: Αιτιατική πληθυντικού 
pater: Γενική πληθυντικού 
carne: Ονοµαστική ενικού  
pelles: Γενική πληθυντικού 
fluminibus: Ονοµαστική πληθυντικού 
gladiis: Γενική πληθυντικού  
agriculturae: Ίδια πτώση στον άλλο αριθµό 
equites: Κλητική ενικού  
princeps: ∆οτική πληθυντικού  

(Μονάδες 12) 
 
γ) eius, quae: Να σηµειωθεί η ίδια πτώση του άλλου αριθµού και στα τρία γένη. 

(Μονάδες 2) 
 
δ) nostri: Να γίνει γραµµατική αναγνώριση και να γραφεί ο ίδιος τύπος στο β¨ 

πρόσωπο στην ίδια πτώση και αριθµό. 
(Μονάδα 1) 

 
2. α) fit: Να σηµειώσετε τα απαρέµφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή. 

(Μονάδες 2) 
β) Να κλιθεί το ρήµα (fit) στην οριστική µέλλοντα. 

(Μονάδες 2) 
 

γ) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη 
σας το υποκείµενο). 
 
cucurrit: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα ενεργητικής 

φωνής 
animadvertit: απαρέµφατο µέλλοντα ενεργητικής φωνής 
erat: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα 
nutriuntur: απαρέµφατο συντελεσµένου µέλλοντα παθητικής φωνής 
gerit: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα της ενεργητικής 

περιφραστικής συζυγίας 
cernitur: απαρέµφατο παρακειµένου ενεργητικής φωνής 
fugiunt: β’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής 
occiditur: γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα 

παθητικής φωνής 
(Μονάδες 8) 
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3. α) Να συµπληρώσετε τα κενά ώστε να φαίνεται η συντακτική λειτουργία 
της κάθε λέξης. 
 
L Aemilio Paulo: Είναι………………στο………………………..… 
gerere: Είναι………………στο………………………..… 
Tertia: Είναι………………στο………………………..… 
tristiculam: Είναι………………στο………………………..… 
in fluminibus: Είναι………………στο………………………..… 
Rei: Είναι………………στο………………………..… 
Lacte: Είναι………………στο………………………..… 
Pelles: Είναι………………στο………………………..… 
Gladiis: Είναι………………στο………………………..… 
dux: Είναι………………στο………………………..… 

(Μονάδες 10) 
 

β) Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις του πρώτου και 
δεύτερου αποσπάσµατος και να τις αναγνωρίσετε συντακτικά. (είδος, 
συντακτικό ρόλο, εισαγωγή, εκφορά). 

(Μονάδες 5) 
 

γ) domum: Να  αντικατασταθεί ο τύπος µε την κατάλληλη πτώση, ώστε 
να δηλώνεται η στάση σε τόπο και η αποµάκρυνση από τόπο.  

(Μονάδες 2) 
 

δ) Animadvertit eam esse tristiculam: Να εντοπίσετε το υποκείµενο του 
απαρέµφατου (Μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την πτώση του. 

(Μονάδες 2) 
 

ε) 1. α. Pater filiae osculum dedit: Να µετατραπεί η Ενεργητική 
σύνταξη σε Παθητική. 

β. fit magna caedes (ab hostibus):Να µετατραπεί η 
Παθητική σύνταξη σε Ενεργητική. 

(Μονάδες 5) 
 

στ) filiola eius Tertia in complexum patris cucurrit / Germani non 
student agriculturae: Να µετατρέψετε τις προτάσεις σε απαρεµφατικές 
µε εξάρτηση το: Scriptor scribit… 

(Μονάδες 5) 


