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ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

Α.  Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: 
 

 Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam 
ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, 
etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum enim 
civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit 
victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria 
parta sit. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena 
exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum 
lumen accederet. Quam multas imagines fortissimorum virorum -non 
solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum- scriptores et Graeci 
et Latini nobis reliquerunt! 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα  
από τα παρακάτω  ουσιαστικά :  
exitus :  την αφαιρετική  ενικού αριθµού και τη γενική  
πληθυντικού αριθµού 
auxilio: την αιτιατική ενικού αριθµού και τη γενική 
πληθυντικού αριθµού   
libri :  την ονοµαστική και την αφαιρετική  ενικού 
αριθµού 
lumen: τη γενική ενικού αριθµού και την αιτιατική 
πληθυντικού αριθµού 
imagines :  την κλητική ενικού αριθµού και τη δοτική 
πληθυντικού αριθµού . 

Μονάδες 5 
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β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά 
από τις παρακάτω  αντωνυµίες :   
nihil :  τη γενική ενικού αριθµού 

 ipsa: την ονοµαστική  ενικού αριθµού στο ουδέτερο  
γένος 

 tales :  τη γενική ενικού αριθµού στο ουδέτερο γένος 
 quorum: την αιτιατική ενικού αριθµού στο 

αρσενικό  γένος 
 nobis :  τη δοτική ενικού αριθµού στο τρίτο 

πρόσωπο .  
Μονάδες 5   

 
γ. misera, ferociores: Να γράψετε τους άλλους δύο  

βαθµούς των επιθέτων  (να διατηρηθούν η πτώση , το 
γένος και ο αριθµός τους) και τους τρεις βαθµούς 
των αντιστοίχων επιρρηµάτων .   

 Μονάδες 5 
 
 

2. α.  fiant :  Να κλίνετε το ρήµα στην προστακτική του 
ενεστώτα  και να γράψετε τα τρία γένη του 
γερουνδιακού στην ονοµαστική του ενικού αριθµού .    

Μονάδες 5 
 

β. obsequatur: Να γράψετε την ίδια έγκλιση στο ίδιο 
πρόσωπο και αριθµό σε όλους τους χρόνους (να 
λάβετε υπόψη το υποκείµενο). 

 Μονάδες 5 
  
γ. Στα παρακάτω  ρήµατα να γράψετε τους τύπους που 

ζητούνται :  
 reddit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

ενεστώτα  και του παρακειµένου στη φωνή που 
βρίσκεται .  

 cogantur :  το απαρέµφατο του ενεστώτα  και το 
απαρέµφατο του µέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται .  
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 velit :  το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 
ενεστώτα  και του µέλλοντα .  

 iacerent :  το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής  του 
ενεστώτα  και του παρακειµένου στη φωνή που 
βρίσκεται .  

 reliquerunt :  το β΄ ενικό πρόσωπο  της οριστικής του 
παρατατικού και του υπερσυντελίκου στη φωνή που 
βρίσκεται .  

Μονάδες 5 
 
3. α. quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum 

lumen accederet:  
  Να µετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι , ώστε να  

εκφράζει  υπόθεση αντίθετη προς την πραγµατικό-
τητα στο παρελθόν .  

Μονάδες 5 
 β. ut necessitate esse cogantur:  
  Να αναγνωρίσετε  τη δευτερεύουσα πρόταση και να  

αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής  και  εκφοράς  
της .  

Μονάδες 5 
 γ. nihil miserius quam ipsa victoria: 
  Να διατυπώσετε  µε διαφορετικό  τρόπο το β΄ όρο της  

σύγκρισης .  
Μονάδες 5 

 
4.  α. Να χαρακτηρίσετε  συντακτικώς  τους παρακάτω  

όρους :  
civilibus, ferociores, exitus, auxilio, ad imitandum, 
nobis.  

Μονάδες 6 
β. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, 

ut non solum ea fiant, quae velit victor :   
Να επαναδιατυπώσετε  τις παραπάνω  προτάσεις ,  
αφού τις εξαρτήσετε από το :  Cicero dixit.  

  Μονάδες 9 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται  να γράψετε .  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

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. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μιάµιση  (1 1/2) ώρα 

µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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