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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Λλ2K(ε) 
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ΤΑΞΗ: Β΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 27 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: 
 

Postea Alpes,quae Italiam ab Gallia seiungunt,cum elephantis transiit.Ubi in Italia 

fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et 

delevit.Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit.In agro Falerno 

Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. 

 

Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur.Cum civitas bellum 

gerit,magistratus creantur cum vitae necisque potestate.Equestribus proeliis saepe ex 

equis desiliunt ac pedibus proeliantur:ephippiorum usus res turpis et iners habetur. 

(Μονάδες 40) 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω 

ουσιαστικά: 

elephantis: δοτική ενικού 

copias:  ονοµαστική πληθυντικού 

agro:  κλητική ενικού 

insidiis:  αιτιατική πληθυντικού 

civitas:  γενική πληθυντικού 
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equis:  αιτιατική ενικού 

necis:  ονοµαστική ενικού 

fluminibus: αιτιατική ενικού 

pelles:  γενική πληθυντικού 

usus:  δοτική ενικού 

(0,8x10 = Μονάδες 8) 

β. Αφού επιλέξετε το σωστό γένος του επιθέτου να γράψετε τις πτώσεις 

που ζητούνται στις παρακάτω συνεκφορές: 

(Falernus-a-um) agro: γενική πληθυντικού 

(Equester-stris-stre) proelii (-i): ονοµαστική πληθυντικού 

(Frigidissimus-a-um) locus: αιτιατική πληθυντικού 

(Cannensis-is-e) cladibus: αφαιρετική ενικού 

(0,5x8 = Μονάδες 4) 

γ. Να τοποθετηθεί η αντωνυµία qui,quae,quod στην πτώση, στο γένος και 

τον αριθµό των υπογραµµισµένων ουσιαστικών: 

cum elephantis 

civitas bellum gerit 

magistratus creantur 

pelles solum habent 

cum vitae necisque potestate 

(0,4x5 = Μονάδες 2) 

δ. se:να γραφεί η δοτική ενικού στα υπόλοιπα πρόσωπα της προσωπικής 

αντωνυµίας. 

(0.5x2 = Μονάδα 1) 

 

2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη 
το υποκείµενο). 

habent: γ΄ ενικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα παθητικής φωνής 

desiliunt: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής 

seiungunt: β΄ ενικό οριστικής παρακειµένου ίδιας φωνής 

fuit: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα 

profligavit: β΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντέλικου ίδιας φωνής 

lavantur: α΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ίδιας φωνής 

audivit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική παρατατικού παθητικής φωνής 

expedivit: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα της ίδιας φωνής 
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proeliantur: απαρέµφατο µέλλοντα 

delevit: β΄ ενικό οριστικής µέλλοντα ενεργητικής φωνής 

(1x10 = Μονάδες 10) 

β. Να γράψετε τους ονοµατικούς τύπους που ζητούνται στα παρακάτω 
ρήµατα: 

gerit: απαρέµφατο παρακειµένου ίδιας φωνής και µετοχές ενεστώτα και 
µέλλοντα στην ονοµαστική ενικού του αρσενικού γένους. 

creantur: απαρέµφατο ενεστώτα ενεργητικής και µέσης φωνής  

(1x5 = Μονάδες 5) 

3. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 

cum elephantis: Είναι………………………….στο……………………… 

apud Ticinum: Είναι………………………….στο……………………… 

Romanorum: Είναι………………………….στο……………………… 

pavidus:  Είναι………………………….στο……………………… 

vitae:  Είναι………………………….στο……………………… 

se:   Είναι………………………….στο……………………… 

equestribus: Είναι………………………….στο……………………… 

saepe:  Είναι………………………….στο……………………… 

usus:  Είναι………………………….στο……………………… 

res:  Είναι………………………….στο……………………… 

(1x10 = Μονάδες10) 

β. ¨ubi in Italia fuit¨ 

Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, 
δικαιολόγηση εισαγωγής) και να δηλωθεί η χρονική βαθµίδα της µε 

άλλο τρόπο/σύνδεσµο εισαγωγής. 

(Μονάδες 4)  

γ ¨Apud Cannas copias Romanorum profligavit et delevit¨: 

Να µετατραπούν τα ρήµατα της φράσης σε απαρέµφατα εξαρτώµενα: 
i. από τη φράση ¨Hannibal debet¨ και να δικαιολογηθεί ο χρόνος των 

απαρεµφάτων. 

(Μονάδες 3)  

ii. από τη φράση ¨Hannibal dicit¨ και να δικαιολογηθεί η πτώση του 
υποκειµένου των απαρεµφάτων. 

(Μονάδες 4)  
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δ. Στις παρακάτω προτάσεις να µετατραπεί η παθητική σύνταξη σε 

ενεργητική (πρώτη πρόταση) και η ενεργητική σύνταξη στην αντίθετή 
της (δεύτερη πρόταση). 
¨ephippiorum usus res turpis et iners habetur¨ (εννοούµενο ποιητικό 

αίτιο:a Germanis) 

(0,5x6 = Μονάδες 3) 

¨populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit¨. 

(1x6 = Μονάδες 6) 


