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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Γʹ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
Α. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen 

ea sibi duriora et acerbiora. "Ita est" inquit Accius "ut dicis; neque id me sane paenitet; 

meliora enim fore spero quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse 

aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; 

B. Quod ut praedones animadverterunt abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara 

voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec 

postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. 

Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis 

dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis 

immortalibus consecrare solent, domum reverterunt. 

C. 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 dimnitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad 

eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit 

et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate 

Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri 

locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse». 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των αποσπασμάτων που 

σημειώνονται με έντονα γράμματα.  

(Μονάδες 20) 

 
Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

grandia (A) : γενική ενικού ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθμό 

pomis (A) : αιτιατική ενικού 

praedones (Β) : ονομαστική ενικού 

ianuae (B) : ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
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fores (Β) : γενική πληθυντικού 

deis immortalibus (B) : αφαιρετική ενικού 

die (C) : δοτική πληθυντικού 

assidentem (C) : αφαιρετική ενικού 

catillo (C) : ονομαστική και στους δύο αριθμούς 

vultum (C) : γενική πληθυντικού  

(Μονάδες 6) 

 

Β1β. acerba (A), maxima (C): να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των επιθέτων στο 

ίδιο γένος, αριθμό και πτώση (μονάδες 2). 

         meliora (Α), clara (B), facilius (C): να γράψετε τα επιρρήματα των τύπων στον 

θετικό και υπερθετικό βαθμό (μονάδες 3). 

(Μονάδες 5)  

 

B1γ. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους των αντωνυμιών: 

 

Αντωνυμία Γραμματικό είδος Ζητούμενος τύπος Απάντηση 

idem (A)  γενική 

πληθυντικού στο 

ίδιο γένος 

 

haec (B)  ίδια πτώση και 

γένος στον άλλο 

αριθμό 

 

quae (B)  αιτιατική πτώση 

στο ίδιο γένος στον 

άλλο αριθμό 

 

quodam (C)  δοτική πληθυντικού 

στο θηλυκό γένος 

 

(Μονάδες 4) 

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο για τους περιφραστικούς 

τύπους): 

dixit (A) : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

scribam (A) : γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

nascuntur (A) : απαρέμφατο μέλλοντα 

fiunt (A) : γερουνδιακό στην ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους 

appropinquaverunt (B) : ο ίδιος τύπος στον υπερσυντέλικο της ίδιας φωνής 

rettulerunt (B) : β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής 

iussit (B) : δοτική του γερουνδίου 

venerati sunt (Β) : β΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 
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solent (B) : γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

utebatur (C) : αφαιρετική σουπίνου 

posset (C) : o ίδιος τύπος στον παρακείμενο 

solvit (C) : β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου παθητικής φωνής 

malle (C) : α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

mementote (C) : β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου 

 (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις και να δηλώσετε τον όρο που 

προσδιορίζουν ή συμπληρώνουν: 

sibi (A), me (A), deinceps (A), acerba (A), ianuae (Β), admiratum (B),  

consecrare (B), frugalitate (C), cenantem (C), quam fieri (C)  

 

(Μονάδες 10) 

 

Γ1β. quo facilius divitias contemnere posset (C) : να χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, χρήση) την πρόταση. 

(Μονάδες 5) 

 

Γ1γ. Να τοποθετήσετε τις λέξεις στον πίνακα ανάλογα με το είδος της αφαιρετικής 

στο οποίο ανήκουν: 

pomis (A), voce (B), die (C), catillo (C), pecunia (C) 

 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ 

Κυρίως Οργανική Τοπική 

   

   

   

   

   

(Μονάδες 5) 

 

Γ1δ. i. Curius Samnitium divitias contemnere debuit (C) : Nα γίνει η σύνταξη της 

πρότασης παθητική με τη χρήση της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (Μονάδες 5). 

Γ1δ. ii. Να μετατραπούν οι προτάσεις που δίνονται με έντονους χαρακτήρες σε 

μετοχικές και να συμπτυχθούν οι δύο προτάσεις σε μία (Μονάδες 5).  

- Quod ut praedones animadverterunt, ianuae appropinquaverunt (Β). 

- vultum risu solvit et protinus dixit (C). 

(Μονάδες 10) 
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Γ2. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες με βάση 

την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου: 

i. Ο Βαλέριος Κάτουλλος διέπρεψε στη λυρική και επιγραμματική ποίηση.  

ii. Ο Βάρρων ασχολήθηκε κυρίως με τη θρησκεία. 

iii. Οι Μενίππειες σάτιρες του Βάρρωνα έχουν ψυχαγωγικό και διδακτικό χαρακτήρα. 

iv. Η λογοτεχνική παραγωγή κατά τους Αυγούστειους χρόνους ήταν στρατευμένη στο 

ιδεολογικό πρόγραμμα του Αυγούστου. 

v. Η παρακμή της ρητορείας κατά τους Αυγούστειους χρόνους μαρτυρεί ότι υπήρχε 

ελευθερία λόγου. 

(Μονάδες 10) 

 

Γ3. Να βρείτε τις λέξεις των κειμένων που έχουν ετυμολογική συγγένεια με τις 

ακόλουθες: βιντεοκασέτα, σβέλτος, έδρα, σονάτα, άκρη. 

 

(Μονάδες 10) 

 

 

 
                                                                

                                                                    Γιαννακής Νικόλας 
 


