
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
     Ergo ego nisi peperissem,Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem,libera in 
libera patria mortua essem.Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum:at 
contra hos,si pergis,aut immatura mors aut longa servitus manet. 
     Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam 
venit,quod tonsoris praeripuisset officium.Cui secreto Porcia <<non est hoc>>inquit 
<<temerarium factum meum,sed certissimum indicium amoris mei erga te tale 
consilium  molientem:experiri enim volui,quam aequo animo me ferro essem 
interemptura,si tibi consilium non ex sententia cessisset>>. 
                                 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1) Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα   (Μονάδες 40) 
2) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:  
-filium : την κλητική ενικού αριθμού 
-nihil : την δοτική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος 
-hos : την δοτική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος 
-servitus : την αφαιρετική ενικού αριθμού 
-amoris mei : την κλητική ενικού αριθμού 
-tale consilium : την αφαιρετική ενικού αριθμού 
-molientem : την γενική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος  
-ferro : την ονομαστική ενικού αριθμού  
                                                                            (Μονάδες 10) 
3) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 
-libera : την γενική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος στον συγκριτικό βαθμό    
  και τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος 
-miserrima : την ίδια πτώση,στον ίδιο αριθμό,στο αρσενικό γένος στον θετικό βαθμό 
-longa : την αφαιρετική ενικού αριθμού στον συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος 
-certissimum : τον θετικό βαθμό του επιρρήματος 
                                                                             (Μονάδες 5) 
4) α) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 
-peperissem : το β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
-possum : το γ΄πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα 
-pergis : το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή 
-manet : την αφαιρετική του σουπίνο 
-vocatus : το α΄πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  
-praeripuisset : το β΄ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή  
-venit : την δοτική του γερουνδίου 
-molientem : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα  
-essem interemptura : τον ίδιο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία 
-cessisset : το γ΄ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 
                                                                                  (Μονάδες 10) 
     β) pati : Να γράψετε το β΄ενικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους στην υποτακτική. 
         Να λάβετε υπόψη το υποκείμενο μέσα από το κείμενο 
                                                                                   (Μονάδες 5) 
5) α) si pergis,…manet:Να τραπεί ο υποθετικός λόγος έτσι ώστε να δηλώνεται το    
        ″αντίθετο του πραγματικoύ στο παρελθόν″.             (Μονάδες 2) 
     



    β) Ego nisi peperissem,Roma non oppugnaretur:Να τραπεί ο υποθετικός λόγος έτσι    
         ώστε να δηλώνεται η ″δυνατή-πιθανή υπόθεση″.       (Μονάδες 2) 
6) Brutus ad eam obiurgandam venit:Να δηλώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού: 
    α) με τελική πρόταση                              (Μονάδες 2) 
    β) με causᾶ + γενική γερουνδιακού           (Μονάδες 2) 
    γ) με σουπίνο       (Μονάδα 1) 
 
7) Contra hos,si pergis,aut immatura mors aut longa servitus manet:Να   
    επαναδιατυπώσετε την παραπάνω περίοδο,αφού την εξαρτήσετε από το ″Μater   
    dicit filio″.                                                                                      (Μονάδες 7) 
 
8) quam aequo animo me ferro essem interemptura 
  α) Να αναφέρετε το είδος της πρότασης,την θέση της καθώς και να δικαιολογήσετε  
      την εισαγωγή,την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της.          (Μονάδες 5) 
  β) Να την τρέψετε στον ευθύ λόγο.                                        (Μονάδες 2) 
 
9) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων :  
    miserrima, hos, clamore, eam, ad obiurgandam, amoris, ferro. 
                                                                                                  (Μονάδες 7) 
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