
 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

A.Κείμενα 

   Hercules dicitur adduxisse boves Geryonis ex Hispania in eum locum, ubi postea 

Romulus condidit urbem Romam. Prope Tiberim fluvium Hercules fertur refecisse 

boves et ipse fessus de via dormivisse ibi. 

  Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque 

patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex 

arbore»….Tam prope a muris habēmus hostem! Itaque cavēte periculum, tutamini 

patriam….Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae 

consulueritis. Mementōte rem publicam in extrēmo discrimine quondam fuisse!»  

   Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar, quae iacēre sentis perculsa atque prostrata 

impetu belli ipsius, quod necesse fuit: constituenda iudicia, revocanda fides, 

comprimendae libidines, propaganda suboles;…Quare subveniendum reipublicae est 

et omnia nunc belli vulnera tibi sananda sunt, quibus praeter te medēri nemo potest. 

 

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα. (Μονάδες 20) 

 

Β.1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 

(Μονάδες 10):  

α. Η μετακλασική εποχή ανήκει στην:  

I. περιγραφική διαίρεση    II. αριστοκρατική αξιολόγηση    III. ιστορική διαίρεση 

β. Η πρόταση «Η Ελλάδα, ενώ κατακτήθηκε, κατέκτησε τον άγριο νικητή και εισήγαγε 

τις τέχνες στο αγροτικό Λάτιο» είναι του: 

                I. Οβίδιου       II. Οράτιου       III. Καίσαρα 

γ. Στα φυσικά χαρακτηριστικά της Λατινικής δεν περιλαμβάνονται: 

I. τα καλολογικά στοιχεία        II. η στιβαρότητα, η λογική και συντακτική οργάνωση 

               III. η τάση για λιτό και κατανοητό λόγο 



 

δ. Στους πεζογράφους των χρόνων του Κικέρωνα δεν ανήκει: 

I. ο Σαλλούστιος Κρίσπος       II. ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ           III. ο Βιτρούβιος 

ε. Το τέλος της κλασικής εποχής ορίζεται από ένα γεγονός: 

                   I. τον θάνατο του Οκταβιανού Αυγούστου (14 μ.Χ.)    

II. τη ναυμαχία στο Άκτιο (31 π.Χ.)       III. τη δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα (44π.Χ) 

 

2.Nα βρείτε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με αυτές των αποσπασμάτων: ρωμιός, 

φλοίσβος, μνήμη, σανατόριο, καρπός. (Μονάδες 10) 

 

Γ.1.a). Να κλιθούν οι τύποι στον αριθμό που βρίσκονται: ficum, praecocem, arbore, 

vos ipsi, iudicia, suboles, rem. 

b) Να γίνει παραθετική αποκατάσταση στα επίθετα recentem, extremo. Nα κλiθεί ο 

συγκριτικός βαθμός του πρώτου επιθέτου και στα τρία γένη. Να σχηματιστεί το 

επίρρημά τους και στους τρεις βαθμούς : severis, multa. (Μονάδες 15) 

2.a) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: excitanda sunt, fuit, potest, 

consulueritis. 

b) Nα κλίνετε σε προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα: attulit. 

(Μονάδες 15) 

 

Δ.1.a) Να αντικαταστήσετε το ρήμα fertur με το απρόσωπο ρήμα debet. (Μονάδα 1) 

Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi 

dormivisse. 

b) Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις παρακάτω προτάσεις: 

(Μονάδες 4) 

Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. 

Sed bovum mugitus ex spelunca auditus Herculem convertit. 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem. 

Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar. 

c) Να τρέψετε τη χρονική πρόταση ώστε να δηλώνει το σύγχρονο: (Μονάδα 2) 



 

Cum omnes recentem esse dixissent, inquit; 

d) Nα χαρακτηρίσετε την πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά) : (Μονάδες 6) 

“quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore” 

“nisi vos ipsi patriae consulueritis” 

 

Δ.2.a) Να αντικαταστήσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς  του τόπου ex 

Hispania με το domus και το in eum locum με το Athenae επιφέροντας τις απαραίτητες 

αλλαγές. (Μονάδα 1) 

Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur. 

b) Nα αντικαταστήσετε τον προσδιορισμό του χρόνου με ισοδύναμη εκφορά 

(Μονάδα 1) 

Ante tertium diem. 

c) Να δηλωθεί η απαγόρευση με άλλον ισοδύναμο τρόπο: Neminem credideritis. 

(Μονάδα 1) 

d) Nα αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις (Μονάδες 4) 

: dilapsa, ostendens 

 

Δ.3. Να  γίνει συντακτική αναγνώριση των λέξεων με έντονη γραφή στα παραπάνω 

αποσπάσματα. (Μονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Ζώγα Χριστίνα 


