
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

 Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie 
squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem 
concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum.  

………………………………………………………………………………………… 
 Bello Latīno T. Manlius consul nobili genere natus exercitui 
Rōmanōrum praefuit. Is cum aliquando castris abīret, edixit ut omnes pugnā 
abstinērent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitāvit et a 
duce hostium his verbis proelio lacessītus est: […].  
………………………………………………………………………………………… 

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et mināci 
animo perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra 
illa moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego 
nisi peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in līberā 
patriā mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra 
sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet. 

 
Α1.  Να γράψετε  στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω 
κειμένων . 

Μονάδες  40 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Β1. Nα  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  καθεμιά  από τις 
παρακάτω λέξεις :  

ingentis :  το επίρρημα στον  θετικό βαθμό  

facie :  την αιτ ιατική του πληθυντ ικού αριθμού  
similem :   την αφαιρετική  του ενικού αριθμού στο 

ίδιο γένος στον υπερθετικό  βαθμό  
quem :  την ονομαστική  του πληθυντ ικού  

αριθμού  στο θηλυκό γένος  
exercitui :  τη  γενική του ενικού αριθμού   
proelio :  την ίδια πτώση στον άλλον  αριθμό   
mināci :  την ονομαστική του πληθυντ ικού 

αριθμού στο ουδέτερο γένος στον 
συγκριτ ικό βαθμό  

illa : τον ίδιο τύπο στον άλλον αριθμό  
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  



 

penātes :  τη  γενική  του πληθυντ ικού  αριθμού  
nihil : τη  δοτική  του  ενικού  αριθμού   
diu :   τον συγκριτ ικό βαθμό  
miserrima :  την κλητική του ενικού αριθμού  στο  
  αρσενικό γένος στον θετικό βαθμό  
hos : την  αφαιρετική του ενικού  αριθμού στο 

θηλυκό γένος  
mors : την  αφαιρετική του ενικού  αριθμού  
servitus : τη γενική  του  ενικού αριθμού  

 Μονάδες  15  
 

Β2α .  Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται  για καθένα ν  από τους 
παρακάτω ρηματικούς τύπους:  

existimāvit :  το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα 
στην ίδια φωνή 

venīre :  τη δοτική του γερουνδίου 
aspexit :  το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 

ενεστώτα στην ίδια φωνή 
concēpit :  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 
praefuit :  το απαρέμφατο ενεστώτα 
abīret :  το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 
abstinērent :  την αιτιατική ενικού της μετοχής του μέλλοντα 

στο θηλυκό γένος 
habērem : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

μέλλοντα στην άλλη φωνή 
pati :  το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη 

το υποκείμενο)  
possum :  το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 

ενεστώτα. 
  Μονάδες  10  
Β2β .  ingredienti:  να γράψετε το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων 

των χρόνων (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι αναγκαίο). 
Μονάδες 5 

 
 
Γ1α .  Να γίνει πλήρης  συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

magnitudinis,  consul,  aliquando,  animo,  miserrima.   
Μονάδες  5  

Γ1β .  «Respondit ille se esse Orcum» 
 «Ego nihil iam pati possum» 
  Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων (μονάδες 2) και να 

αιτιολογήσετε την πτώση τους (μονάδες 2) .  

Μονάδες 4  

Γ1γ .  « filius […] a duce hostium his verbis proelio lacessītus est»: να  
μετατρέψετε  την  παθητική σύνταξη σε ενεργητική . 

Μονάδες 3 
Γ1δ .  natus: να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση (μονάδες 2) .  



 

 ingredienti :  να  αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική 
πρόταση, ε ισαγόμενη με τον σύνδεσμο dum (μονάδα 1).  

Μονάδες  3 

 

Γ2α .  «at contra hos, si pergis,  aut immatūra mors aut longa servitus 
manet» :  να  εντοπίσετε  τον  υποθετικό  λόγο (μονάδα 1),  να 
αναγνωρίσετε το είδος του (μονάδα 1) και  να τον μετατρέψετε ώστε 
να εκφράζει  υπόθεση αντ ίθετη προς την πραγματικότ ητα για το 
παρελθόν (μονάδες 2)  καθώς και  υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το 
παρόν και  το μέλλον (μονάδες 2) .   

 Μονάδες 6 

Γ2β .  «nisi  f i l ium habērem, l ībera in l īberā patriā mortua essem»:  να  
μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντ ίστοιχη μετοχή ,  
πραγματοποιώντας  τ ις αναγκαίες αλλαγές  (μονάδες 2) και  να 
αιτ ιολογήσετε την πτώση της μετοχής (μονάδ α  1).  

 Μονάδες 3 
Γ2γ .  Αφού καταγράψετε  τ ις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που 

υπάρχουν στα δύο πρώτα κείμενα (μονάδ ες  2 ) ,  να α ιτ ιολογήσετε 
τον τρόπο εισαγωγής  και εκφοράς  τους  (μονάδες  4).         

Μονάδες 6  
  

 
 



ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Α1. 

 

Νόκηζε όηη εξρόηαλ πξνο ην κέξνο ηνπ άλζξσπνο πεισξίνπ κεγέζνπο θαη κε βξώκηθν 

πξόζσπν, όκνηνο κε εηθόλα λεθξνύ. Μόιηο ηνλ θνίηαμε ν Κάζζηνο, ηνλ έπηαζε θόβνο 

θαη ζέιεζε λα πιεξνθνξεζεί ην όλνκά ηνπ. Δθείλνο απάληεζε όηη ήηαλ ν Πινύησλαο. 

 

ηε δηάξθεηα ηνπ Λαηηληθνύ πνιέκνπ (ζην Λαηηληθό πόιεκν) ν Σίηνο Μάλιηνο, ν 

ύπαηνο, θαηαγόκελνο από αξηζηνθξαηηθή γεληά, είρε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ ησλ 

Ρσκαίσλ. Απηόο, όηαλ θάπνηε έθεπγε από ην ζηξαηόπεδν δηέηαμε λα απέρνπλ όινη 

από ηε κάρε. Αιιά κεηά από ιίγν ν γηνο ηνπ πέξαζε έθηππνο κπξνζηά από ην 

ζηξαηόπεδν ησλ ερζξώλ θαη από ηνλ αξρεγό ησλ ερζξώλ κε απηά ηα ιόγηα 

πξνθιήζεθε ζε κάρε. 

 

Γε ζνπ πέξαζε ε νξγή όηαλ πεξλνύζεο ηα ζύλνξα ηεο παηξίδαο (ζνπ); παξόιν πνπ 

είρεο θηάζεη κε ερζξηθή θαη απεηιεηηθή δηάζεζε, γηαηί, όηαλ είδεο ηε Ρώκε, Γε ζνπ 

ήξζε ζην κπαιό: «Μέζα ζε εθείλα ηα ηείρε βξίζθνληαη ην ζπίηη (κνπ) θαη νη ζενί ηνπ 

ζπηηηνύ κνπ, ε κάλα, ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά (κνπ)»; Λνηπόλ, αλ εγώ Γε ζε είρα 

γελλήζεη, ε Ρώκε Γε ζα βξηζθόηαλ πνιηνξθεκέλε. Αλ δελ είρα γην, ζα πέζαηλα 

ειεύζεξε ζε ειεύζεξε παηξίδα. Δγώ ηίπνηα πηα δελ κπνξώ λα πάζσ θαη νύηε γηα πνιύ 

θαηξό ζα είκαη πνιύ δπζηπρηζκέλε. Αιιά αληίζεηα απηνύο, αλ ζπλερίζεηο, ηνπο 

πεξηκέλεη ή πξόσξνο ζάλαηνο ή καθξόρξνλε ζθιαβηά. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Β1. 

 

Ingentis → ingenter 

Facie → facies 

Similem → simillimo 

Quem → qauae 

Exercitui → exercitus 

Proelio → proeliis 

Minaci → minaciora 

Illa → illud 

Penates → penatium 

Nihil → nulli rei 

Diu → diutius 

Miserrima → miser 

Hos → hac 

Mors → morte 

Servitus → servitutis 

 



Β2α. 

 

Existimavit → existimem 

Venire → veniendo 

Aspexit → aspice 

Concepit → concipient 

Praefuit → praesse 

Abiret → abisset 

Abstinerent → abstenturam 

Haberem → habebuntur 

Pati → passuram esse 

Possum → possitis 

 

Β2β. 

 

Τπνηαθηηθή: 

ΔΝ: Ingrediamur 

ΠΡΣ: Ingrederemur 

ΜΔΛΛ: Ingressuri simus 

ΠΡΚ: Ingressi simus 

ΤΠΔΡ: Ingressi essemus 

 

Γ1α. 

 

Magnitudinis: γεληθή ηεο ηδηόηεηαο ζην hominem 

Consul: νλνκαηηθόο νκνηόπησηνο πξνζδηνξηζκόο, παξάζεζε ζην T. Manlius  

Aliquando: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην abiret 

Animo  αθαηξεηηθή ηνπ νξγάλνπ ζην perveneras 

Miserrima: θαηεγνξνύκελν ζην ελλννύκελν Τπνθείκελν ego κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ 

futura sum 

 

Γ1β. 

 

«Respondit ille se esse Orcum». Τπνθείκελν ηνπ Απαξεκθάηνπ esse είλαη ην se. 

Βξίζθεηαη ζε αηηηαηηθή, γηαηί ζηε ιαηηληθή ην Τπνθείκελν ηνπ εηδηθνύ Απαξεκθάηνπ 

αθόκα θαη ζηελ ηαπηνπξνζσπία δειώλεηαη ζε αηηηαηηθή (ιαηηληζκόο). 

 

«Ego nihil iam pati possum». Τπνθείκελν ηνπ Απαξεκθάηνπ pati είλαη ην ego. 

Βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθή, γηαηί έρνπκε ηαπηνπξνζσπία ζε ηειηθό Απαξέκθαην. 

 

Γ1γ. 

 

«fillius… a duce hostium his verbis proelio lacessitus est». (παζεηηθή ζύληαμε) 

Η κεηαηξνπή ζε ελεξγεηηθή είλαη ε εμήο: 

Dux hostium filium his verbis proelio lacessivit. 

 



Γ1δ. 

 

 Μεηνρή natus: επηζεηηθή κεηνρή. Αλαιύεηαη ζε αλαθνξηθή πξόηαζε: qui nobili 

genere natus erat. 

  

Ingredienti: dum fines patriae ingrederis 

 

Γ2α. 

 

Τπνζεηηθόο ιόγνο:  

Τπόζεζε: si pergis = si + ΟΡ. ΔΝ. 

Απόδνζε: manet = ΟΡ. ΔΝ. 

Δίδνο: α’είδνο αλνηρηή ππόζεζε γηα ην παξόλ. 

 

Τπόζεζε αληίζεηε πξνο ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα ην παξειζόλ: 

Τπόζεζε: si perexisses 

Απόδνζε: mansisset 

 

Τπόζεζε δπλαηή ή πηζαλή γηα ην παξόλ θαη κέιινλ: 

Τπόζεζε: si pergas 

Απόδνζε: maneat 

 

Γ2β. 

 

Filium non habens 

Η Μεηνρή βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθή πηώζε, γηαηί είλαη ζπλεκκέλε ζην ΤΠΚ. ego ηνπ 

essem. 

 

Γ2γ. 

 

Quem simul aspexit Cassius: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. 

Δηζάγεηαη κε ην ρξνληθό ζύλδεζκν simul (κε πξόηαμε ηνπ quem) θαη εθθέξεηαη κε 

ΟΡ., γηαηί ε πξάμε καο ελδηαθέξεη από ρξνληθή κόλνλ άπνςε, θαη ρξόλνπ ΠΡΚ., 

γηαηί δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζε ζρέζε κε ηελ θύξηα. 

 

Cum aliquando castris abiret:δεπηεξεύνπζα  επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. 

Δηζάγεηαη κε ην ρξνληθό ζύλδεζκν cum, ηνλ ηζηνξηθό / δηεγεκαηηθό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηεγήζεηο παξειζόληνο θαη ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε 

δεπηεξεύνπζαο – θύξηαο πξόηαζεο, δεκηνπξγώληαο αλάκεζά ηνπο κηα ζρέζε αηηίαο – 

αηηηαηνύ. Δθθέξεηαη κε ΤΠΣ. πνπ δειώλεη ην ππνθεηκεληθό ζηνηρείν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ΤΠΣ. ΠΡΣ. (abiret ), γηαηί ζε εμάξηεζε από Ιζηνξηθό Υξόλν (edixit) 

δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ. 

 

Δπηκέιεηα απαληήζεσλ 

Σζηβηιή Δύθιεηα, Φηιόινγνο 

Παπαθαλέιινπ Αγγειιηθή, Φηιόινγνο 
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