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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
Α.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 

 Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus 
sestertium eum emit. 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. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem 
epistulam deferat. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra 
consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam 
conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non 
possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. 
In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις  
 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά 
από τις παρακάτω  λέξεις :  
parem salutationem : αφαιρετική  ενικού αριθμού 
corvum : την ίδια πτώση του άλλου 

αριθμού 
milibus : ονομαστική και γενική του ίδιου 

αριθμού 
nostra consilia :  την ίδια πτώση του άλλου 

αριθμού 
cuidam : γενική ενικού και πληθυντικού 

του ίδιου γένους 
Μονάδες 9 
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β. diu, multum, celeriter: Nα γράψετε τους  
αντίστοιχους  τύπους των άλλων βαθμών .  

 Μονάδες 6 
 

2.α. cognoscantur: Nα γράψετε τα απαρέμφατα  όλων των 
χρόνων της ίδιας φωνής (για τους περιφραστικούς 
τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο). 

Μονάδες 4 
 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν  
από τους παρακάτω  ρηματικούς τύπους :  

interfuit : απαρέμφατο  του ίδιου χρόνου 

emere : ονομαστική  πληθυντικού της μετοχής 
ενεστώτα  στο αρσενικό  γένος  

doceret : το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής  
μέλλοντα της ίδιας φωνής  

impendebat : γενική γερουνδίου     
solebat : α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής 

υπερσυντελίκου 
didicit : α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

παρατατικού της ίδιας φωνής  
dicere : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα 

της ίδιας φωνής 
deferat : γ΄ ενικό πρόσωπο  υποτακτικής 

παρατατικού της ίδιας φωνής 
adire : β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής 

ενεστώτα  
intercepta : β΄ ενικό πρόσωπο  υποτακτικής 

παρατατικού της ίδιας φωνής   
possit : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

συντελεσμένου  μέλλοντα .  
 Μονάδες 11 

 
3.α. Να μεταφέρετε  στο τετράδιό σας την παρακάτω 

άσκηση και να συμπληρώσετε  τα κενά , ώστε να  
φαίνεται  ο συντακτικός  ρόλος της κάθε λέξης .  
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Caesaris : είναι ................ στο ................ 
 emere : είναι ................ στο ................ 

milibus : είναι ................ στο ................ 
frustra : είναι ................ στο ................ 
cupidus : είναι ................ στο ................ 
pecuniae : είναι ................ στο ................ 
Caesari : είναι ................ στο ................ 
cuidam : είναι ................ στο ................ 
Gallis : είναι ................ στο ................   
se  : είναι ................ στο ................ 

Μονάδες 10 
 

β. ...ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus 
cognoscantur: Nα αναγνωρίσετε  το είδος και το 
συντακτικό  ρόλο της πρότασης  αυτής και να  
αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της , την έγκλιση 
και το χρόνο του ρήματος .  

  Μονάδες 5 
 

4.α.  Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad 
amentum tragulae adliget et intra castra abiciat:  

Να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο του 
ρήματος της υποθετικής πρότασης , να μεταφέρετε  τον 
υποθετικό λόγο από τον πλάγιο λόγο σε ευθύ και να 
αναγνωρίσετε  το είδος του υποθετικού λόγου . 

Μονάδες 9 

β. «Oleum et operam perdidi»:  

 Να μεταφέρετε  την πρόταση στον πλάγιο  λόγο με 
εξάρτηση από τη φράση :  Sutor solebat dicere.. . 

Μονάδες 2 
 

 γ. sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit:  
 Να μετατρέψετε την ενεργητική  σύνταξη σε παθητική .  

Μονάδες 4 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. 

 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 : μετά τη 10.30΄ πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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