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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 
XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV (31-35) 

 
 
- Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, 
iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta transfixit et armis 
spoliavit. […] Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera 
hostes fugati erant, morte multavit. 
 
-Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam 
conformabam. Sic enim- laudem et honestatem solum expetendo omnes 
cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo – me pro salute 
vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui. 
 
- Omnia sunt excitanda tibi uni, C.Caesar, quae iacere sentis perculsa atque 
prostrata impetus belli ipsius, quod necesse fuit : constituenda iudicia, 
revocanda fides, comprimendae libidines, propaganda suboles ; omnia quae 
dilapsa iam diffluxerunt, severis legibus vincienda sunt. 
 
- Quod ut praedones animadverterunt, adiectis armis ianuae 
appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) 
virtutem eius admiratum se venisse. 
 
-Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publicae gratiae sequester fuit, 
aere collato funeratus est. Atilius Regulus, cum Poenos in Africa funderet, ad 
senatum scripsit mercenarium suum discessisse et ab eo desertum esse rus ; 
id senatui publice curari placuit, quoniam Regulus aberat. 
 
 
 
 

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα                      20 μονάδες 

 

Α.2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση : 
I. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε : 
α. την Ιλιάδα του Ομήρου 
β. την Οδύσσεια του Ομήρου 
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γ. τα Ομηρικά έπη  
 
II. Στην περιγραφική διαίρεση δεν περιλαμβάνεται :  
α. η αρχαϊκή εποχή 
β. η ύστερη αρχαιότητα  
γ. η αυτοκρατορική εποχή  
 
 
III.Στην προκλασική εποχή το πρώτο είδος που ακμάζει στη Ρώμη είναι : 
α. το έπος  
β. η κωμωδία 
γ. η τραγωδία  
 
IV. Το ιδεολογικό πρόγραμμα του Αυγούστου δεν αφορά  : 
α. το κήρυγμα κατά της δεισιδαιμονίας  
β. την επιστροφή στο “mos maiorum”  
γ. την ανασυγκρότηση του κατεστραμμένου από τους εμφυλίους κράτους 
 
V. Την ποίηση της εξορίας επινόησε και καλλιέργησε : 
α. ο Βάρρων 
β. ο Οβίδιος 
γ. ο Τίβουλλος  

 10 μονάδες 
 

Α3. Να συσχετίσετε τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής με λέξεις του 
κειμένου : πείθομαι, αρματολός, άνεμος, κομφορμισμός, πειρατής, ουσία, 
μοτἐρ, διάστημα, φλοίσβος, πατρικός.  
 

10 μονάδες  
Β. Παρατηρήσεις γραμματικής 
 
1. να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :  
viribus : γενική πληθυντικού  
cruciatus : δοτική ενικού  
me : αφαιρετική πληθυντικού  
corporis  :αιτιατική πληθυντικού  
mortis :γενική πληθυντικού  
armis : αιτιατική πληθυντικού 
fides : γενική ενικού  
plebem : αφαιρετική ενικού  
mercenarium   : γενική ενικού  
cuius : αφαιρετική πληθυντικού  
 

10 μονάδες  
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2. Να γίνει παραθετική αντικατάσταση στα παρακάτω επίθετα και να γραφούν 
τα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς :  
fortior  
clara  

5 μονάδες  
 
 
 
 
 
3. να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι : 
confisus : γ’ενικό υποτακτικής ενεστώτα  
fugati errant :  απαρέμφατο μέλλοντα  
ruit  :  μετοχή μέλλοντα στο θηλυκό γένος, ονομαστική ενικού  
obicere : γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής   
venisse : αφαιρετική του σουπίνου  
cuperent : αιτιατική γερουνδίου  
ducendo : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα  
fuit : γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα  
sentis : γερουνδιακό, ουδέτερο γένος, ονομαστική ενικού  
revertisset  :  απαρέμφατο ενεστώτα  
scripsit : γ’πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου 
aberat : β’ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου  
potui  :  α’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα  
dilapsa : β’ενικό υποτακτικής παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται η μετοχή  
vincienda sunt : γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής  
                                    

 15 μονάδες 
 
Γ. Παρατηρήσεις συντακτικού 
 
1. να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω τύποι: 
expetendo: είναι ……..       στο ………… 
se : είναι ……..       στο ………… 
belli : είναι ……..       στο ………… 
gratiae : είναι ……..       στο ………… 
ab eo : είναι ……..       στο …………                                                  5 μονάδες 
 
2. fortior hoste : να αναγνωριστεί το συντακτικό φαινόμενο και να δηλωθεί με 
άλλον τρόπο.  

  2 μονάδες 
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3. virtutem eius admiratum se venisse : να αναγνωρίσετε πώς εκφέρεται ο 
σκοπός στη συγκεκριμένη φράση. 
 
Σημείωση : σε διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης, η ερώτηση θα μπορούσε να 
διατυπωθεί ως εξής  
Να αναγνωρίσετε τον τρόπο εκφοράς του σκοπού και να επιφέρετε τις 
απαραίτητες αλλαγές ώστε δηλωθεί με εμπρόθετο τύπο γερουνδίου. 

  2 μονάδες  
 
4. cum in castra revertisset : Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε η 
πρόταση να δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν  (ακολουθία χρόνων). 

 3 μονάδες 
 
5. Omnia sunt excitanda tibi uni : να μετατραπεί η πρόταση στην ισοδύναμή της 
με  debeo + απαρέμφατο. 

3 μονάδες  
 
6. abiectis armis : να γίνει συντακτική αναγνώριση και μετατροπή στην 
ισοδύναμή της μορφή και με τους δύο τρόπους: 

                                                                                     5 μονάδες 
 
 
7. να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω δευτερευουσών 
προτάσεων ( είδος,  εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 
 
Quod ut praedones animadverterunt    
 
quoniam Regulus aberat. 
                                                   

10 μονάδες                                              
 

Σας ευχόμαστε επιτυχία ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


