
 

 

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΕΤΑΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Ενδεικτικζσ Απαντιςεισ 
 
Α1. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τθ μετάφραςθ των αποςπαςμάτων «Ille 
se in scamno ... dixit» και «Curat ... tragulam mitteret». 
 

Μονάδεσ 20 
Εκείνοσ παρουςιάςτθκε ςϋ αυτοφσ για να τον δουν να κάκεται ςε ζνα ςκαμνί 
δίπλα ςτθ φωτιά και να τρϊει από (ζνα) ξφλινο πιάτο. Ρεριφρόνθςε τα πλοφτθ 
των Σαμνιτϊν και οι Σαμνίτεσ καφμαςαν τθ φτϊχεια του. Πταν δθλαδι ςϋ αυτόν 
είχαν προςφζρει (ι προςζφεραν) πολφ χρυςάφι (ι μεγάλο βάροσ χρυςοφ), 
ςταλμζνο από το δθμόςιο ταμείο, για να το χρθςιμοποιιςει, χαλάρωςε το 
πρόςωπό (του) με γζλιο και αμζςωσ είπε 
………………………………. 
Φροντίηει και προνοεί να μθν μακευτοφν τα ςχζδιά μασ από τουσ εχκροφσ, αν 
αρπάξουν τθν επιςτολι (ι: αν αρπαγεί θ επιςτολι) πριν φκάςει ςτον προοριςμό 
τθσ. Για τον λόγο αυτό ςτζλνει επιςτολι γραμμζνθ ςτα ελλθνικά. Συμβουλεφει τον 
απεςταλμζνο, αν δεν μπορζςει να πλθςιάςει, να δζςει τθν επιςτολι ςτον ιμάντα 
του ακοντίου και να το ρίξει μζςα ςτο ςτρατόπεδο. Στθν επιςτολι γράφει πωσ κα 
ζλκει γριγορα με τισ λεγεϊνεσ (του). Ο Γαλάτθσ, επειδι φοβικθκε τον κίνδυνο, 
αποφάςιςε να ρίξει το ακόντιο. 
 
 
Β1. Να αντιςτοιχίςετε κάκε ςυγγραφζα τθσ Στιλθσ Α με το γραμματειακό 
είδοσ τθσ Στιλθσ Β, το οποίο υπθρετεί (δφο ςτοιχεία τθσ Στιλθσ Β 
περιςςεφουν). 

Μονάδεσ 10 
1. γ 
2. α 
3. δ 
4. β 
5. ε 

 
Β2. Να αντιςτοιχίςετε τισ λατινικζσ λζξεισ τθσ Στιλθσ Α με τισ ετυμολογικά 
ςυγγενείσ λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ τθσ Στιλθσ Β (δφο ςτοιχεία τθσ 
Στιλθσ Β περιςςεφουν). 

Μονάδεσ 10 



 

 

1. ςτ 
2. α 
3. δ 
4. γ 
5. β 

 
Γ1. Nα γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 
Nostri : τθν ονομαςτικι του ενικοφ αρικμοφ ςτο ίδιο γζνοσ Noster 
hostes : τθν αφαιρετικι του ίδιου αρικμοφ hostibus 
terga : τθ γενικι του ίδιου αρικμοφ tergorum 
equites : τθν ονομαςτικι ςτον άλλο αρικμό eques 
magna : τθν αφαιρετικι του ενικοφ αρικμοφ ςτον ςυγκριτικό βακμό του ίδιου 
γζνουσ maiore 
caedes : τθ δοτικι του ίδιου αρικμοφ caedi 
Ille : τθν ονομαςτικι του ενικοφ αρικμοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ και τθ γενικι του 
ενικοφ αρικμοφ ςτο κθλυκό γζνοσ illud // ilius 
eum : τθν αιτιατικι του ενικοφ αρικμοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ id 
pondus : τθν ονομαςτικι ςτον άλλο αρικμό pondera 
vultum : τθ γενικι ςτον ίδιο αρικμό vultus 
rem (ςτο τρίτο απόςπαςμα): τθν αφαιρετικι του ίδιου αρικμοφ re 
celeriter : τουσ άλλουσ δφο βακμοφσ του επιρριματοσ Συγκριτικόσ: celerius 
// Υπερκετικόσ: celerrime 
periculum : τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό pericula 
 

Μονάδεσ 15 
 
Γ2. Nα γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακζνα από τα παρακάτω ριματα: 
gerunt : το ίδιο πρόςωπο ςτθν οριςτικι του ςυντελεςμζνου μζλλοντα ςτθν ίδια 
φωνι gessĕrint 
cernitur : το ίδιο πρόςωπο ςτθν οριςτικι μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι cernētur 
Fit : τo β   πλθκυντικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ του ενεςτϊτα fite 
mirāti sunt : το απαρζμφατο του μζλλοντα και του ςυντελεςμζνου μζλλοντα (να 
λθφκεί υπόψθ το υποκείμενο) ΜΕΛΛ: miraturos esse // ΣΥ.ΜΕΛ: miratos fore 
attulissent : τθν αιτιατικι ςτο ςουπίνο allatum 
uterētur : τισ μετοχζσ του ριματοσ ςτθν ονομαςτικι ενικοφ του αρςενικοφ γζνουσ 
ΕΝΣ: utens // ΜΕΛΛ: usurus // ΡΚΜ: usus 
dixit : το β   ενικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ του ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι dic 
curat : το α   πλθκυντικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι 
curabimus 
mittit : το γ  ενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι misit 
adīre : τθν αφαιρετικι του γερουνδίου adeundo 
possit : το ίδιο πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του υπερςυντελίκου potuisset 
abiciat : το β  ενικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ του ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι abice 



 

 

 
Μονάδεσ 15 

 
Δ1α. Να αναγνωρίςετε ςυντακτικά τουσ παρακάτω όρουσ: 
eis (ςτο πρϊτο απόςπαςμα): αντικείμενο ςτο occurrunt 
assidentem: κατθγορθματικι μετοχι εξαρτϊμενι από τον ρθματικό τφπο 
αίςκθςθσ spectandum (άμεςθ αντίλθψθ ) και λειτουργεί ωσ κατθγοροφμενο ςτο 
άμεςο αντικείμενο του ριματοσ praebuit “se” ςτο οποίο είναι ςυνθμμζνθ 
risu: αφαιρετικι οργανικι του τρόπου ςτο ριμα solvit 
consilia: υποκείμενο ριματοσ cognoscantur 
ob rem: εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του εξωτερικοφ αναγκαςτικοφ αιτίου ςτο  
mittit 
 

Μονάδεσ 10 
 
 
Δ1β. «nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur»: να 
αναγνωρίςετε το είδοσ τθσ δευτερεφουςασ πρόταςθσ (μονάδα 1), να αιτιολογιςετε 
τον τρόπο εκφοράσ τθσ (μονάδεσ 3) και να δθλϊςετε τθ ςυντακτικι τθσ λειτουργία 
(μονάδα 1). 
Δευτερεφουςα ουςιαςτικι βουλθτικι πρόταςθ, που λειτουργεί ωσ αντικείμενο 
ςτα ριματα curat και providet. Ειςάγεται με τον βουλθτικό ςφνδεςμο ne, γιατί 
είναι αρνθτικι, και εκφζρεται με υποτακτικι, γιατί το περιεχόμενό τθσ είναι 
απλϊσ επικυμθτό.  
[Συγκεκριμζνα, εκφζρεται με υποτακτικι ενεςτϊτα (cognoscantur), γιατί εξαρτάται  
από ριματα αρκτικοφ χρόνου (curat και providet) και αναφζρεται ςτο παρόν-
μζλλον. Υπάρχει ιδιόμορφθ ακολουκία χρόνων, γιατί θ βοφλθςθ είναι ιδωμζνθ τθ 
ςτιγμι που εμφανίηεται ςτο μυαλό του ομιλθτι (ςυγχρονιςμόσ τθσ κφριασ με τθ  
δευτερεφουςα πρόταςθ) και όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ πραγματοποίθςισ τθσ] 
 

Μονάδεσ 5 
 
Δ2α. «missum», «veritus»: να μετατρζψετε τισ μετοχζσ ςτισ αντίςτοιχεσ 
δευτερεφουςεσ προτάςεισ με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ. 
 
missum = quod missum erat (Οριςτικι Υπερςυντελίκου, για να δθλωκεί το 
προτερόχρονο ςτο παρελκόν, αφοφ ζχουμε εξάρτθςθ από ιςτορικό χρόνο 
attulissent) 
 
veritus = quod/quia/quoniam veritus erat (Αντικειμενικι Αιτιολογία. Οριςτικι 
Υπερςυντελίκου, για να δθλωκεί το προτερόχρονο ςτο παρελκόν, αφοφ ζχουμε 
εξάρτθςθ από ιςτορικό χρόνο constituit) 



 

 

ι quod/quia/quoniam veritus esset (Υποκειμενικι Αιτιολογία. Υποτακτικι 
Υπερςυντελίκου, για να δθλωκεί το προτερόχρονο ςτο παρελκόν, αφοφ ζχουμε 
εξάρτθςθ από ιςτορικό χρόνο constituit) 
ι cum veritus esset (Εςωτερικι λογικι διεργαςία. Υποτακτικι Υπερςυντελίκου, για 
να δθλωκεί το προτερόχρονο ςτο παρελκόν, αφοφ ζχουμε εξάρτθςθ από ιςτορικό 
χρόνο constituit) 
 

Μονάδεσ 12 
 
Δ2β. «In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore»: να μετατρζψετε τον 
πλάγιο λόγο ςε ευκφ. 
 
«(Ego) cum legionibus celeriter adero» 

Μονάδεσ 3 
 

Τισ απαντιςεισ επιμελικθκε ο κακθγθτισ: 
Σκαρλάτοσ Κωνςταντίνοσ 

 


