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KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :   XXXVII & XLVIII 

 

Απόσπασμα 1 

[...] 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.  

Απόσπασμα 2 
Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data 

erat. Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui 

secum et docere, quae utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur, quod 

imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat. Ea cerva 

quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam 

inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ;.... 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  

(Μονάδες 20) 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

A)Να αναφέρετε τα δύο τμήματα στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε την κλασική εποχή. 

       B)Τι γνωρίζετε για το κίνημα των Νεοτέρων; 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

• Η λατινική γλώσσα επιδιώκει 

Α. εξειδίκευση και βάθος 

Β. χαλαρότητα και διασκέδαση 

Γ. πλήρη αντιγραφή των ελληνικών προτύπων. 

• Μετά το 90 π.Χ. επικρατεί ένα άγονο κενό περίπου 

Α. 30 χρόνων 

Β. 60 χρόνων 

Γ. 48 χρόνων. 

• Οι  «νεωτερικοί» ποιητές διακρίνονται για 

Α. τα επιγράμματά τους 
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Β. τα περιπαιχτικά έργα τους 

Γ. την ελαφρότητα της γραφής τους. 

• Με τον θάνατο του Αυγούστου παρατηρείται 

Α. έκπτωση της ποιότητας των λογοτεχνικών έργων 

Β. απουσία ταλέντων 

Γ. επιγονισμός.                                                                                                        (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

 

• Να βρείτε ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της λατινικής με 

λέξεις της νέας ελληνικής 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 37: casus, salvi ,destiti, concordiam, furor 

ΚΕΙΜΕΝΟ 48: alba, dono, data erat, cervam, numine 

(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)  

 

3.α) Να γράψετε τους τύπους των λέξεων που ζητούνται. 

bellis civilibus: κλητική ενικού αριθμού  

victores: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

exitus: δοτική ενικού αριθμού 

auxilio: αιτιατική ενικού αριθμού 

necessitate: γενική ενικού αριθμού 

pulchritudinis: αφαιρετική ενικού αριθμού 

quodam die: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

cerva: αιτιατική ενικού αριθμού 
(Μονάδες 10) 

β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις: 

nihil: αιτιατική πληθυντικού αριθμού και στα τρία γένη 
ferociores: το επίρρημα σε όλους τους βαθμούς  

eximiae: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς  

utilia: αφαιρετική ενικού στους άλλους βαθμούς  
(Μονάδες 6) 

 

γ) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται (να ληφθεί υπόψη το 

υποκείμενο στους περιφραστικούς τύπους) 

reddit: α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής  

sunt: β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου  

fiant: γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού 

parta sit: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

persuasit: γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα παθητικής φωνής  

videbatur: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 

credita est: β΄ πληθυντικό προστακτικής Ενεστώτα  στην ίδια φωνή 

nuntiavisset: το γερουνδιακό και στα τρία γένη 

iussit: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου 

tacere: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 



Στυλιανή Παπουλίδου Σελίδα 3 

 

(Μονάδες 10) 

 

 

δ) conloqui: να γράψετε τα απαρέμφατα στην ίδια φωνή (να ληφθεί 

υπόψη το υποκείμενο) 

fugit: να γράψετε την αφαιρετική του σουπίνου και το γερουνδιακό και 

στα τρία γένη. 
(Μονάδες 4) 

 

 

4.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: ferociores, necessitate, 

bellorum, pulchritudinis, numine. 
(Μονάδες 5) 

 

 
β) Να μετατρέψετε την ενεργητικής σύνταξης σε παθητική ea victores ferociores 

impotentioresque reddit. 

(Μονάδες 8) 

 

 

γ) Να αντικατασταθεί η μετοχή instinctam με δευτερεύουσα πρόταση  
(Μονάδες 3) 

 

 

δ) Να αναγνωρίσετε την δευτερεύουσα πρόταση quae utilia factu essent. 
(Μονάδες 4) 

 
ε) Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να μετατραπεί στο 3ο  

είδος (υπόθεση δυνατή ή πιθανή) “si quid durius ei videbatur … praedicabat”. 

(Μονάδες 5) 

 

 

στ) Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση το “ Aliqui dixerunt ” 

Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria. 

(Μονάδες 5) 

 
Εύχομαι επιτυχια! 

 

 

 
 


