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 ΛΑΣΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri
sunt magistratus, legum interprētes iudices, legum denique omnes servi sumus.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Milites his verbis admonet : « Hostes adventare audio ; speculatores nostri
eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis;

hostes

enim

de

collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt ».
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ibi

vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei

species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis
et

facie

squalida,

similem

effigiei

mortui. Quem simul aspexit Cassius,

timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum.
Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit.
Να μεταφράςετε ςτθ νζα ελλθνικι τα παραπάνω αποςπάςματα.

Μονάδες 40

 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
1. Στισ ακόλουκεσ λζξεισ ι φράςεισ να γράψετε τουσ τφπουσ που
ηθτοφνται :

1

corpora nostra :

τθν αιτιατικι ενικοφ

civitas :

τθ γενικι πλθκυντικοφ

ministri :

τθν κλθτικι ενικοφ

magistratus :

τθ δοτικι ενικοφ

his verbis :

τθ δοτικι ενικοφ
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vim :

τθν αφαιρετικι ενικοφ

collibus :

τθν ονομαςτικι ενικοφ

species horrenda :

τθ γενικι ενικοφ

ingentis magnitudinis :

τθν αφαιρετικι ενικοφ

nomen :

τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ

ille :

τθ δοτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ
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2. Στα παρακάτω ριματα να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ :

2

stat :

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του
Ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι

sunt :

το τρίτο ενικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι του Μζλλοντα

admonet :

το δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν
Παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι

cavere :

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του
Μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι (να λάβετε υπόψθ το
υποκείμενο)

solent :

το πρϊτο ενικό πρόςωπο
Συντελεςμζνου Μζλλοντα (να
υποκείμενο)

possunt :

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Παρατατικοφ

dederat :

το δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι
Ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι

του

apparuit :

το πρϊτο ενικό πρόςωπο
Παρατατικοφ ςτθν άλλθ φωνι

του

venire :

τθν αφαιρετικι του ςουπίνου

mortui :

το δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του Ενεςτϊτα

aspexit :

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του
Υπερςυντελίκου ςτθν άλλθ φωνι (να λάβετε υπόψθ το
υποκείμενο)

οριςτικι

ςτθν οριςτικι
λάβετε υπόψθ

ςτθν υποτακτικι

του

του
το
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cupivit :

το δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι
Ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι

του

respondit :

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν
Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι

του

concussit :

το απαρζμφατο του Ενεςτϊτα ςτθν άλλθ φωνι

excitavit :

το τρίτο ενικό πρόςωπο ςτθν
Παρατατικοφ ςτθν άλλθ φωνι

οριςτικι

υποτακτικι

του

Μονάδες 12
3. α) Να αναγνωρίςετε τθ ςυντακτικι λειτουργία των ακόλουκων λζξεων :
legum (το πρϊτο ςτο πρϊτο κείμενο), omnes, verbis, caedem, somno,
magnitudinis, similem.
Μονάδες 7
β) cum repente apparuit ei species horrenda : Να αναγνωρίςετε το
είδοσ τθσ παραπάνω δευτερεφουςασ πρόταςθσ (μονάδα 1) και να
δικαιολογιςετε τθν ειςαγωγι και τθν εκφορά τθσ (μονάδες 3).
Μονάδες 4
γ) Vim hostium cavere debetis : Να μετατρζψετε τθν ενεργθτικι
ςφνταξθ ςε πακθτικι.
Μονάδες 4
4. α) adventare, cavere, venire, esse (ςτο τελευταίο κείμενο) : Να
αναγνωρίςετε (ςυντακτικά) το είδοσ των απαρεμφάτων και να εντοπίςετε το
υποκείμενό τουσ.
Μονάδες 8
β) sine lege, ad se, e somno : Τι δθλϊνουν οι παραπάνω εμπρόκετοι
προςδιοριςμοί;
Μονάδες 3
γ) Se somno dederat : Να κλίνετε τθν παραπάνω πρόταςθ ςτον ενικό
αρικμό.
Μονάδες 4

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνη
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