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ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)  

 
Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο στη νέα 

ελληνική γλώσσα: 
 

Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum 
doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat ; 
quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat 
«Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem 
didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. 
Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum 
talium audio». 
......................................................................................................... 
 

Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum 
attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus 
dixit: « Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, 
narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus 
imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec 
acie vinci nec pecunia corrumpi posse». 

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω συνεκφορές :  

 id exemplum:  τη γενική πληθυντικού . 

 parem salutationem: την γενική ενικού . 

 magnum pondus:  την αφαιρετική ενικού . 
Μονάδες 6 
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1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις :  

operam: την αφαιρετική ενικού. 

avis: τη δοτική πληθυντικού . 

risu: την αιτιατική πληθυντικού . 

me: τη δοτική ενικού στο ίδιο πρόσωπο . 

acie: την ονομαστική πληθυντικού . 
Μονάδες 5 

1.γ. Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων 
βαθμών στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση : 

 cupidus,  magnum 

Μονάδες 4 

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα 
από τα παρακάτω ρήματα : 

 

incitavit: το γ΄ ενικό πρόσωπο του Μέλλοντα της 
οριστικής και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του 
Ενεστώτα της υποτακτικής στη φωνή που 
βρίσκεται .  

respondebat: το α΄ ενικό πρόσωπο του Υπερσυντελίκου 
της οριστικής και υποτακτικής  στη φωνή 
που βρίσκεται . 

dicere:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του Ενεστώτα της 
οριστικής και το β΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα 
της προστακτικής στη φωνή που βρίσκεται. 

audio: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του Παρατατικού της 
οριστικής και της υποτακτικής στη φωνή που 
βρίσκεται. 

posse: το γ΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της 
οριστικής και υποτακτικής .  

Μονάδες 10 
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2.β.  uteretur: να γράψετε το απαρέμφατο Ενεστώτα, την 
αιτιατική του σουπίνου και την αφαιρετική 
του γερουνδίου (μονάδες 3). 

  imperare: να γράψετε τη μετοχή του Ενεστώτα στην 
ονομαστική του ενικού του  αρσενικού γένους 
και το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού 
του αρσενικού γένους (μονάδες 2). 

Μονάδες 5 

3.α. ut eo uteretur : να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης 
(μονάδα 1), να δικαιολογήσετε την έγκλιση (μονάδες 2) 
και τον χρόνο του ρήματος (μονάδες 2). 

 

Μονάδες 5 
 

3.β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω λέξεων : 

 frustra, dicere, salutationum, eo, locupletem. 
Μονάδες 10 

 

4.α. narrate: να μετατρέψετε την προτροπή σε απαγόρευση 
και με τους δύο τρόπους . 

Μονάδες 4 

4.β. id exemplum sutorem quendam incitavit: να μετατρέψετε 
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική . 

Μονάδες 5 
 

4.γ. cum magnum pondus auri publice missum attulissent: 
να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των όρων της 
παραπάνω πρότασης . 

Μονάδες 6 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην μεταφέρετε στο 
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά  τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο στυλό 

διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
 

 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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