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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : XXI, XXIV, XXIX 

 

Κείμενα: 

Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, 

absens dictātor est factus; is Gallos iam abeuntes secūtus est: quibus interemptis aurum omne recēpit. 

 

Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua 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 

quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”  

 

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”. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα στα νέα ελληνικά. 

Μονάδες 20 

 

2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: (Προσοχή: οι 

απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην κόλλα αναφοράς) 

Στήλη Α Στήλη Β 

α. Η μετακλασική εποχή ανήκει στην: I. περιγραφική διαίρεση 

II. αριστοκρατική αξιολόγηση 

III. ιστορική διαίρεση 

 

β. Η πρόταση «Η Ελλάδα, ενώ κατακτήθηκε, I. Οβίδιου 
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κατέκτησε τον άγριο νικητή και εισήγαγε τις 

τέχνες στο αγροτικό Λάτιο» είναι του: 

II. Οράτιου 

III. Καίσαρα 

γ. Στα φυσικά χαρακτηριστικά της Λατινικής 

δεν περιλαμβάνονται: 

I. τα καλολογικά στοιχεία 

II. η στιβαρότητα, η λογική και 

συντακτική οργάνωση 

III. η τάση για λιτό και κατανοητό λόγο 

δ. Στους πεζογράφους των χρόνων του 

Κικέρωνα δεν ανήκει: 

I. ο Σαλλούστιος Κρίσπος 

II. ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ 

III. ο Βιτρούβιος 

ε. Το τέλος της κλασικής εποχής ορίζεται από 

ένα γεγονός: 

I. τον θάνατο του Οκταβιανού 

Αυγούστου (14 μ.Χ.) 

II. τη ναυμαχία στο Άκτιο (31 π.Χ.) 

III. τη δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα (44 

π.Χ.) 

 

 Μονάδες 10 

 

3. Να δώσετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις ή συνεκφορές. 

i. aequo iure: αιτιατική ενικού 

ii. exilio: ονομαστική πληθυντικού 

iii. quibus: γενική ενικού 

iv. domi: δοτική ενικού 

v. vocem tuam: αιτιατική πληθυντικοὐ 

vi. homo impudens: αφαιρετική ενικού  

vii. id exemplum: αιτιατική πληθυντικού 

viii. sutorem quendam:  δοτική πληθυντικού 

ix. parem salutationem: γενική πληθυντικού 

x. avis: δοτική και αφαιρετική ενικού 

Μονάδες 10 

 

4. Να σχηματίσετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται: 

i. fuerat: β΄ενικό Υποτακτικής Παρατατικού  

ii. divisam: β΄ πληθ. Οριστικής Συντ. Μέλλοντα Ε.Φ. 

iii. secutus est: τον ίδιο τύπο στην Υποτακτική Μέλλοντα 

iv. recepit: β΄ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Ε.Φ. 

v. mentiebatur: τον ίδιο τύπο στον Υπερσυντέλικο 

vi. cognosco: γ΄πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Π.Φ. 

vii. scire: γ΄ενικό Προστακτικής Μέλλοντα Π.Φ. 

viii. doceret: απαρέμφατο Μέλλοντα της Ε.Φ. και της Π.Φ. 

ix. impendebat: γ΄ενικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα Ε.Φ. 

x. dicere: β΄ενικό Προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ. 

Μονάδες 10 

 

5. exclamavit: Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων στη φωνή που 

βρίσκεται, καθώς και το σουπίνο και το γερούνδιο. 

Μονάδες 10 
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6. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις (είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο): 

in exilio, iure, absens, interemptis, diebus, a ianua, impudens, ancillae, Caesaris, sestertium. 

Μονάδες 10 

7. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική στην παθητική φωνή ή το 

αντίστροφο: 

i. Tum Camillus absens dictātor est factus. 

ii. Ego non cognosco vocem tuam? 

iii. Id exemplum  sutorem quendam incitavit. 

iv. Oleum et operam perdidi. 

Μονάδες 10 

 

8. exclamavit Nasica se domi non esse: Να εντοπίσετε το συντακτικό φαινόμενο που υπάρχει στην 

πρόταση και να το περιγράψετε. 

Μονάδες 10 

 

9. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της Στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς τους στη Στήλη 

Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

i. exilio 

ii. Gallus 

iii. nomen 

iv. domus 

v. ianua 

vi. venio 

vii. oleum 

viii. corvus 

ix. doceo 

x. sutor 

1. δόγμα 

2. σάλτο 

3. κοστούμι 

4. Ιανουάριος 

5. όνομα 

6. δωμάτιο 

7. Γάλλος 

8. βαίνω 

9. κόρακας 

10. ελαιοτριβείο 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 


