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           Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:  

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. 

Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex 

ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites 

paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum 

attulissent,ut eo uteretur , vultum risu solvit. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam 

in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens 

proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi 

paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. Hoc 

dictum paulo post res ipsa confirmavit.  

                                                                                                                            Μονάδες 40 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Β.1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

 

scamno: την ονομαστική του πληθυντικού  

cenantem: τη γενική του πληθυντικού  

paupertatem: την κλητική του ενικού  

vultum: τη γενική του πληθυντικού  

quodam: την αιτιατική του ενικού στο ίδιο γένος  

congruens: την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος  

nocte: τη γενική του πληθυντικού  

aliqua: την αφαιρετική του πληθυντικού στο ίδιο γένος  

mea: την κλητική του ενικού του αρσενικού γένους  

sede: τη γενική του πληθυντικού  

 

  

                                                                                                                           Μονάδες 10 
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Β.1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα:  

maxima: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο γένος  

facilius: τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς  

longa: τη γενική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος  

libenter : τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό  

 

                                                                                                                          Μονάδες 5  

 

Β.2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:  

 

utebatur: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να λάβεις υπ’ όψιν σου το γένος του υποκειμένου) 

contemnere: το β΄ ενικό της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή  

posset: το απαρέμφατο του παρακειμένου  

assidentem: το β΄ ενικό της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή  

spectandum: το γ΄ πληθυντικό του μέλλοντα στην ίδια φωνή  

mirati sunt: το β΄ ενικό της οριστικής του μέλλοντα και του παρατατικού  

attulissent: τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα της μέσης φωνής  

solvit: την γενική πληθυντικού θηλυκού γένους της μετοχής του μέλλοντα  

petit: το απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής  

standi: το α΄ ενικό της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

cederet: το ίδιο πρόσωπο της ίδιας έγκλισης στον υπερσυντέλικο  

dixit : το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα στην ίδια φωνή  

 

                                                                                                                              Μονάδες 15 

 

Β.3α. quo facilius divitias contemnere posset: Να αναγνωρίσετε πλήρως την πρόταση (είδος, 

συντακτική θέση, εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία χρόνων).  

                                                                                                                               Μονάδες 5  

Β.3β Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis 

spectandum praebuit: Να κάνετε αναλυτική σύνταξη της πρότασης.  

                                                                                                                                Μονάδες 6 

 Β.3γ. Manius divitias Samnitium contemnere debuit: Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική (με τη χρήση παθητικής περιφραστικής συζυγίας). 
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Β.4α. α) (Samnites) cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, vultum risu 

solvit. β) Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa 

fecit omen. Να συμπτύξετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε μετοχές.  

                                                                                                                                  Μονάδες 6 

Β.4β. Manius Curius Dentatus Samnitium divitias contempsit: Να τρέψετε την ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική.  

                                                                                                                                 Μονάδες 3  

Β.4γ. ut eo uteretur: Να εκφράσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους.  

                                                                                                                                 Μονάδες 7 


