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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ´ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Κείμενα 

(XXVII) …Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» 
nomen est, ei desideranti legit… Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in 
ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae 
gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria». 

(XXIX) Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam 
ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor 
imperator». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus 
sestertium eum emit…. 

(XXXI) …Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, 
iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis 
spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra 
revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.  

(XXXIV) Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte 
salutatum ad eum venerunt. 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… 

 

B. Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 

(Μονάδες 40) 

2. Να γράψετε του τύπους που ζητούνται: 
pomis: ονομαστική πληθυντικού 
idem: γενική πληθυντικού 
putria: ονομαστική ενικού αρσενικού γένους 
nomen: αιτιατική πληθυντικού 
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cui: ονομαστική ενικού του ίδιου γένους 
quidam : αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους 
haec (XXIX): γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
eum(XXIX): ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
viribus: αφαιρετική ενικού  
hoste: γενική πληθυντικού 
complures: κλητική πληθυντικού ουδετέρου γένους 
praesidium: γενική ενικού 
minor: το επίρρημα στον θετικό βαθμό 
matura: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 
fortiori: ο ίδιος τύπος στον θετικό βαθμό 

(Μονάδες 15) 
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα των 

κειμένων: 
venisset : την οριστική στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο πρόσωπο 
fiunt: το β´ ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτας 
rediret: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 
occurrit: απαρέμφατο παρακειμένου 
dicere: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα 
interfuit: γ’ ενικό υποτακτικής παρατατικού 
confisus: απαρέμφατο μέλλοντα 
permotus: β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού 
nascuntur: όλα τα απαρέμφατα 
animadverterunt: το γερουνδιακό στο ουδέτερο γένος, στην γενική ενικού 
auditu: ο ίδιος τύπος στην άλλη του πτώση 

 (Μονάδες 15) 

 
4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: minor, 

Caesaris, milibus, pugnandi, iniussu, fortior, morte, salutatum, auditu, 
venisse. 

 (Μονάδες 10) 
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5. fortior hoste: Nα δηλώσετε  τον β΄ όρο σύγκρισης με τον άλλο τρόπο 
εκφοράς. 

(Μονάδες 2) 
6. viribus suis: Να δηλώσετε την κτήση χωρίς αυτοπάθεια. 

(Μονάδες 2) 

 
7. clara voce : Να αναλύσετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα 

πρόταση. 
 (Μονάδες 2) 

8. abiectis armis. Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 
πρόταση. 

(Μονάδες 2) 
9. (adulescens) fortior hoste, hastā eum transfixit.: να μετατρέψετε την 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
(Μονάδες 3) 

10.  «Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit.»: να εξαρτήσετε 
την πρόταση από την φράση Scipio dixit και να κάνετε τις απαραίτητες 
αλλαγές.  

(Μονάδες 4) 
11. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις: «cum se ipsum 

captum venisse eos existimasset», «Quod ut praedones animadverterunt». 
 (Μονάδες 5) 
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