
 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5) 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in 

Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. 

Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. 

«Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavēre 

debetis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt». 

Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!». Tum Cēpheus Andromedam ad 

scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennātis 

advolat; puellam videt et stupet formā puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam 

liberat. 

Lex enim est fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et 

sententia civitātis posita est in legibus. 

Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos 

omnes frumentum in castra importāre iubet. 

Legum ministri sunt magistrātus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi 

sumus: sic enim liberi esse possumus. 

Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram 

Aethiopiae urget beluam marīnam, quae incolis nocet. [...] Cēpheus, Cassiope et incolae 

Aethiopiae valde gaudent. 

Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. [...] Milites his verbis 

admonet: 

Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. [...] Eum ut puer magistrum honorābat. 

Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat. 

In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. [...] Ut corpora nostra 

sine mente, sic civitas sine lege non stat. 

 



 
Α1. Να μεταφρασθούν τα παραπάνω αποσπάσματα 

                       Μονάδες 40 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1α. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθένα από τα παρακάτω πτωτικά: 

(libri) eius  : η γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

(illis) locis  : η ονομαστική πληθυντικού  

illis (locis)  : η ονομαστική ενικού  

agros   : η κλητική ενικού  

Silius   : η κλητική ενικού 

Vergili   : η κλητική ενικού  

hostes   : η γενική πληθυντικού 

speculatores  : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

collibus   : η αιτιατική πληθυντικού  

caedem  : η γενική πληθυντικού 

militum   : η ονομαστική ενικού 

incolis   : η γενική ενικού 

deo   : η κλητική ενικού και η γενική πληθυντικού 

Cepheus  : η κλητική ενικού 

scopulum  : η κλητική ενικού 

calceis pennatis : η γενική στον ίδιο αριθμό 

belua   : η αφαιρετική στον ίδιο αριθμό 

hasta   : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

regia hostia  : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

lex   : η αιτιατική πληθυντικού 

libertatis  : η αφαιρετική στον ίδιο αριθμό 

fons   : η γενική πληθυντικού 

mens   : η αιτιατική πληθυντικού 

fundamentum  : η αιτιατική του άλλου αριθμού 

(ex) quibus  : η αιτιατική στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο γένος 

ministri   : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

interpretes  : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

iudices   : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

Caesar   : η δοτική ενικού 

legiones  : η κλητική ενικού 

(in) hibernis  : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

verbis   : η ονομαστική στον άλλο αριθμό 

inopiam  : η ονομαστική πληθυντικού 

puer   : η γενική πληθυντικού 

magistrum  : η κλητική στον ίδιο αριθμό 

Neapoli   : η γενική ενικού 

Silius Italicus  : η γενική ενικού 



 
(pro) templo  : η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

civitas   : η αιτιατική ενικού 

(sine) mente  : η αιτιατική στον ίδιο αριθμό 

                       Μονάδες 11 

 

Β1β. Να κλιθούν στους δύο αριθμούς οι συνεκφορές corpora nostra, boni viri και το tribus 

(να ληφθεί υπόψιν το γένος του ονόματος στο οποίο αναφέρεται)  

                       Μονάδες 10 

 

Β1γ. Nα γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς  

τύπους: 

tenēbat  : το γ' πληθ. Οριστικής Υπερσυντελίκου  

possidēbat  : η αιτιατική του σουπίνο 

habēbat  : το γ' εν. Οριστικής Μέλλοντα  

studēbat  : το β' εν. Οριστικής Παρακειμένου  

fovēbat   : το απαρέμφατο Παρακειμένου  

adventare  : το α' εν. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 

audio   : το απαρέμφατο Παρακειμένου  

nuntiant  : το β' εν. Οριστικής Μέλλοντα  

debetis   : το γ' πληθ. Οριστικής Υπερσυντελίκου  

sunt   : το απαρέμφατο Παρακειμένου  

possunt  : το γ' εν. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 

    και το β' πληθ. Οριστικής Ενεστώτα 

respondet  : το γ' πληθ. Οριστικής Μέλλοντα 

placet   : ο ίδιος τύπος στο Συντελεσμένο Μέλλοντα 

videt   : η αιτιατική του σουπίνο 

stupet   : η αιτιατική του σουπίνο 

est   : το γ' πληθ. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 

posita est  : το απαρέμφατο Παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

imperat  : το γ' πληθ. Οριστικής Παρακειμένου 

iubet   : το α' πληθ. Οριστικής Υπερσυντελίκου 

remanere  : το απαρέμφατο Παρακειμένου και η αιτιατική του σουπίνο 

movet   : το γ' εν. Οριστικής Παρακειμένου 

comparat  : το γ' πληθ. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 

urget   : το β' πληθ. Οριστικής Υπερσυντελίκου 

nocet   : το α' εν. Οριστικής Μέλλοντα 

admonet  : το απαρέμφατο Παρακειμένου 

honorabat  : το γ' πληθ. Οριστικής Μέλλοντα 

iacebat   : το α' εν. Οριστικής Παρακειμένου 

continent  : το γ' πληθ. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 

servant   : το β' πληθ. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 

stat   : το απαρέμφατο Παρακειμένου 

liberat   : το β' εν. Οριστικής Μέλλοντα 



 
perpetrare  : το α' εν. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα 

adligat   : ο ίδιος τύπος στον Παρατατικό 

advolat   : το γ' πληθ. Οριστικής Μέλλοντα 

           Μονάδες 9 

 

Γ1α. Να αντικατασταθούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί από δευτερεύουσα πρόταση: 

beluam marīnam, multos agros, animum tenerum 

           Μονάδες 7 

 

Γ1β. Να δηλωθεί η απαγόρευση για τους ρηματικούς τύπους: iacebat, imperat, iubet, videt, 

movet, audio 

           Μονάδες 6  

 

Γ1γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: 

cum Nymphis  : είναι    στο  

secundo  : είναι    στο 

annis   : είναι    στο 

suae (vitae)  : είναι    στο 

(caedem) militum : είναι    στο 

(de collibus) advolare : είναι    στο 

Ex quibus  : είναι    στο 

(enim) liberi  : είναι    στο 

formā (suā)  : είναι    στο 

libenter  : είναι    στο 

                       Μονάδες 10 

 

Γ1δ. Να δηλωθεί η κτήση εναλλακτικά: libri eius, Ultimis annis vitae suae, ingeniumque 

eius fovēbat 

 

           Μονάδες 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα 

στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να 

γράψετε καμία άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και 

πίνακες. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

                                                                                                                             ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 


