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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : XVI, XVIII, XXIII, XXIV 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

Α. Signa militaria [ …] LXXIIII(septuaginta quattuor ) ad Caesarem referuntur; magnum numerus 

hostium  capitur  atque  interficitur ; reliqui ex fuga in civitates discedunt. Postero die  ad Caesarem 

legati mittuntur. Caesar iubet arma tradi  ac principes poduci. Ipse  pro castris  consedit ; eo duces 

producuntur. Vercigetorix deditur , arma  proiciuntur.  

 

B.Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum 

Cacus pastor , [ …] boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos . Ubi Hercules  , e somno 

excitatus , gregem aspexit et partem abesse sensit , pergit ad proximam speluncam. Sed postquam 

boum vestigial foras versa vidit , confusus gregem ex loco infesto amovere coepit . Sed bovum 

mugitus  ex spelunca auditus Herculem convertit. 

 

Γ. Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Ariae, aegrotabat et filius. Filius mortuus est . Huic Aria  

funus ita paravit , ut ignoraretur a marito ; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat , viere 

filium simulabat , ac marito persaepe  interoganti , quid ageret puer, respondebat :  “  Bene quievit, 

libenter cibum sumpsit” Deinde , cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque , 

egrediebatur ; Tum se dolori dabat et Paulo post  siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico 

contra Claudium moverat ; fuerat paetus in partibus eius et , occiso Scriboniano, Romam 

trahebatur. Erat ascensurus navem ; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: 

conduxit piscatoriam naviculam ingentemque secuta est    

 

Δ. Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio querenti Ennium ancilla 

dixisset eum domi non esse , Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse . Accipe 

nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a 

iannua quaereret , exclamavit Nasica  se domi non esse , etsi domi erat. Tum Ennius indignatus 

quod  Nasica tam aperte mentiebatur : “ Quid? “  inquit “ Ego non cognosco vocem tuam?”  Visne 

scire quid nasica responderit? “ Homo es impudens.  Ego cum te qauererem ancillae tuae  credidi te 

domi non esse ; tu mihi ipsi non credis? “  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.Να μεταφράσετε τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα  

Μονάδες 30 

  

Β.Να αντιστοιχίσετε  τους αριθμούς  της αριστερής στήλης με τα γράμματα της δεξιάς στήλης  

1.Οβίδιος 

2.κλασική εποχή 

3.Κικέρων 

4.δημοκρατική εποχή 

5.Οράτιος 

α. ως το 31 πΧ 

β. έγραψε τους τέσσερις  «κατιλινικούς» λόγους 

γ. Μεταμορφώσεις  

δ. περίπου ως το 14 μΧ 

ε. Επωδοί ( Epodi)  

 Μονάδες 10  

 

Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις : 

legati 

castris 

caudis 

partem 

loco infesto  

puer 

domini 

se 

quid 

impudens  

τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό  

την αιτιατική του ίδιου αριθμού 

τη δοτική ενικού αριθμού 

τη γενική ενικού αριθμού 

την αιτιατική  πληθυντικού αριθμού  

αφαιρετική πληθυντικού αριθμού  

γενική  πληθυντικού αριθμού 

δοτική ενικού αριθμού στο 1ο προσωπο 

αφαιρετική ενικού θηλυκού γένους  

γενική πληθυντικού αρσενικού γένους   

Μονάδες 10 

 

Γ2. “ quid ageret puer”  : Να αντικατασταθεί χρονικά το ρήμα στην ίδια έγκλιση και φωνή  

Μονάδες 5 

 

Γ3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους ( για τους περιφραστικούς χρόνους να ληφθεί υπόψη 

το υποκείμενο)  

discedunt 

mittuntur 

refecisse 

fertur 

abesse 

sensit 

pergit 

vidit 

amovere  

vincerent 

ascensurus erat 

quaerenti 

1ο πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή  

τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο 

2ο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ιδια φωνή  

τον ίδιο τύπο στο συντελεσμένο μέλλοντα  

3ο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου  

τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα 

τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα 

τον ιδιο τύπο στην υποτακτική  

1ο ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή  

1ο πληθυντικό οριστικής συντ. μέλλοντα στην άλλη  φωνή  

τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική  

τον αντίστοιχο τύπο στο μέλλοντα  
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erat 

mentiebatur 

responderit 

credidi  

3ο πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  

τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική  

2ο ενικό υποτακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή  

μετοχή ενεστώτα    

Μονάδες 16 

 

Γ4 . Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των τύπων των κειμένων με έντονα γράμματα 

Μονάδες 7  

 

Γ5. «sed postquam boum vestigia vidit, confusus gregem ex loco infest amovere”  :Να 

καταγράψετε τη δευτερεύουσα  επιρρηματική πρόταση ,  να  αναγνωρίσετε το είδος και να 

αιτιολογήσετε  τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς  

Μονάδες 5 

Γ6. « Caesar iubet arma tradi ac principes produci( a Gallis) : Να γινει μετατροπή της παθητικής 

σύνταξης σε ενεργητική  

Μονάδες 3 

 

Γ7. « Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur”: να εντοπίσετε το υποκείμενο του 

απαρεμφάτου και να δικαιολογήσετε την πτώση του  

Μονάδες 3 

 

Γ8. «Accipe nunc quid postea Nasica responderit”  Να μετατρέψετε την κύρια πρόταση ώστε να 

δηλώνει  α) ευχή και β) απαγόρευση ( με τη χρήση υποτακτικής)  

Μονάδες  3 

 

Γ9. « ac marito perseepe interroganti , quid ageret puer, respondebat” : Να ξαναγράψετε την 

περίοδο αφού αντικαταστήσετε το  respondebat με το respondet , να προβείτε στις απαραίτητες 

αλλαγές και να τις αιτιολογήσετε  

Μονάδες 3 

 

Γ10. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur : Να αναδιατυπώσετε τη 

δευτερεύουσα ώστε να δηλώνει αιτιολογία που είναι αποτέλεσμα  εσωτερικής  λογικής 

διεργασίας   

Μονάδες 3  

 

Γ11. Να αναλύσετε στην αντίστοιχη επιρρηματική πρόταση τη μετοχή  :   

 Indignatus ( ώστε να δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία )  

Μονάδες 2  

 

 


