
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ  
 

Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium 
domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis 
ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) 
virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores 
reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum 
venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. 

Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis 
spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati 
sunt. 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 imperarare quam ipsum fieri 
locupletem».  
 

1. Να μεταφραστούν τα κείμενα .       ΜΟΝΑΔΕΣ 40 
 
2. Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις :     ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

 αbiectis armis : την γενική πληθυντικού  
 incredibile : την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
 clara : τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθό  
 haec : την γενική στο ίδιο γένος και αριθμό 
 cupide : τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό  
 focum : την κλητική ενικού 
 spectandum : την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
 cenantem : την αφαιρετική ενικού  
 magnum : την ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους στον συγκριτικό 

βαθμό και τον συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 
 pondus : την κλητική πληθυντικού 
 eo : την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 
 vultum : την γενική πληθυντικού 
 ineptae : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 
 

3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους :     ΜΟΝΑΔΕΣ 15 
 venisse : την αιτιατική του σουπίνο 
 conlocavit : το γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην παθητική 

περιφραστική συζυγία (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)  
 nuntiaverunt : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 
 admiratum : το α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα 
 rettulerunt : το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
 iussit : την ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους της μετοχής ενεστώτα 
 venerati sunt : το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 
 assidentem : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 



 spectandum : το β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή 
 contempsit : την γενική του γερουνδίου 
 praebuit : το απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή 
 uteretur : τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο 
 missum : το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
 malle : το α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 
 fieri : την ονομαστική ενικού θηλυκού γένους του γερουνδιακού 
 

4. narrate : Να τραπεί η προστακτική σε “απαγόρευση”  στο ίδιο πρόσωπο, με όλους 
τους δυνατούς τρόπους .       ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
5. Praedones Scipioni nuntiaverunt se venisse virtutem eius admiratum : Να δηλώσετε 

τον προσδιορισμό του σκοπού με όλους τους υπόλοιπους δυνατούς τρόπους. 
           ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 
6. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent : Να τραπεί η 

δευτερεύουσα πρόταση σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή .     
          ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
7. α) abiectis armis  β) missum : Να μετατρέψετε τις μετοχές στην αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση ( η μετοχή “abiectis” να αναλυθεί μόνο με τον χρονικό 
σύνδεσμο postquam )       ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
8. cum se ipsum captum venisse eos existimasset : Να αναφέρετε το είδος της 

πρότασης, τον συντακτικό της ρόλο και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον 
χρόνο εκφοράς της .  

           ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 
9. Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι παρακάτω όροι : captum, armis, auditu, 

eis, spectandum, publice, protinus, eo.        
          ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΤΣΙΑΣ Β. 
 


