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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 

 

Μάζεκα: Λαηινικά 

Ηκεξνκελία: Παπαζκεςή, 25 Μαΐος 2012 

Ώξα εμέηαζεο: 11:00 – 13:00 

  

 

 

ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ 

ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΟΝΑΓΔ 

Α1 (ΜΔΣΑΦΡΑΗ) 1 22 

Α2 (ΜΔΣΑΦΡΑΗ) 2 28 

Β1.α (ΑΝΣΙΘΔΣΟ ΑΡ.) 3 4 

Β1.β (ΓΔΝΙΚΗ ΠΛΗΘ.) 4 3 

Β2 (ΡΗΜΑΣΑ) 5 6 

Β3 (ΠΑΡΑΘΔΣΙΚΑ) 6 2 

Β4 (ΤΝΣΑΞΗ) 7 4 

Β5.α (ΠΡΟΣΑΔΙ) 8 2 

Β5.β (ΠΡΟΣΑΔΙ) 9 2.5 

Β5.γ (ΠΡΟΣΑΔΙ) 10 2.5 

Β6.α (ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ) 11 2 

Β6.β (ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ) 12 2 

Β7 (ΜΔΣ. ΔΛΛΗΝΙΚΑ) 13 10 

Β8 (ΜΔΣ. ΛΑΣΙΝΙΚΑ) 14 10 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΟΡΘΩΗ. 
ΑΠΟΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΕΛΙΔΕ 
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ΜΔΡΟ Α΄: ΓΙΓΑΓΜΔΝΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΡΑΗ    (Μνλάδεο 50) 

 

 

I. 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 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».  

(Λαηινικά Λςκείος, XXXVI) 

Μνλ. 
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ΤΝΟΛΟ 22 

 

 

 

II. Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur 

quantoque in periculo res sit.  

 

Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam 

deferat.  

 

Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus 

cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.  

Μνλ. 
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Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae 

adliget et intra castra abiciat.  

 

In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum 

veritus, constituit ut tragulam mitteret.  

(Λαηινικά Λςκείος, XLV) 
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ΤΝΟΛΟ 28 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ          (ΜΟΝΑΓΔ 50) 

 

1. (α) Να κεηαθέξεηε ηνπο θιηηνύο ηύπνπο ησλ πην θάησ απνζπαζκάησλ ζηνλ 

αληίζεην αξηζκό: 

 … ut eo uteretur … 

… ut eis uterentur 

 Legatum monet ut epistulam ad amentum tragulae adliget… 

Legatos monent ut epistulas ad amenta tragularum adligent… 

(8 X 0.5 = Μνλάδεο 4) 

    (β) Να γξάςεηε ηνπο πην θάησ ηύπνπο ζηε γεληθή πιεζπληηθνύ:   

magnum pondus, ipsum, hostibus, rem, epistulam 

magnorum ponderum, ipsorum, hostium, rerum, epistularum 

(6 X 0.5 = Μνλάδεο 3) 
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2. Να ηξέςεηε ηα πην θάησ ξήκαηα ζύκθσλα κε ηελ νδεγία πνπ ππάξρεη δίπια από ην 

θαζέλα (εθεί όπνπ ρξεηάδεηαη, λα ιάβεηε ππόςε ην ππνθείκελό ηνπο ζην θείκελν): 

 mirati sunt: ζηο ίδιο ππόζωπο ηηρ ςποηακηικήρ ενεζηώηα και μέλλονηα 

mirentur, miraturi sint 

 dixit: ζηο απαπέμθαηο ενεζηώηα και παπακειμένος ζηην ίδια θωνή 

dicere, dixisse 

 gerantur: ζηο ίδιο ππόζωπο ηηρ οπιζηικήρ παπαηαηικού και ςπεπζςνηελίκος ζηην ίδια 
   θωνή 

  
gerebantur, gesta erant 

 

 curat: ζηο β΄ ππόζωπο ενικού και πληθςνηικού ηηρ πποζηακηικήρ ζηον ίδιο σπόνο και 
         ηην ίδια θωνή 
 
cura, curate 
 

 monet: ζηο α΄ ππόζωπο ενικού ηηρ οπιζηικήρ ενεζηώηα και μέλλονηα ζηην ίδια θωνή 

moneo, monebo 

 possit: ζηον ανηίζηοισο ηύπο ηος παπαηαηικού και ςπεπζςνηελίκος 

posset, potuisset 

(12 X 0.5 = Μνλάδεο 6) 

 

3. Να γξάςεηε ηα παξαζεηηθά (κνλνιεθηηθνύο ηύπνπο) ησλ πην θάησ ηύπσλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ επηζέηνπ λα δηαηεξήζεηε ακεηάβιεηα ηελ πηώζε, ηνλ αξηζκό θαη ην 

γέλνο: 

magnum: πγθξηηηθόο: maius 

         Τπεξζεηηθόο: maximum 

celeriter: πγθξηηηθόο: celerius 

        Τπεξζεηηθόο:celerrime 

(4 X 0.5 = Μνλάδεο 2) 
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4. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο πην θάησ ιέμεηο (είλαη ππνγξακκηζκέλεο ζηα 

δηδαγκέλα θείκελα γηα κεηάθξαζε): 

eius: γεληθή θηεηηθή ζην paupertatem 

publice: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ  

eo: αληηθείκελν ζην uteretur  

ipsum: ππνθείκελν ζην fieri 

locupletem: θαηεγνξνύκελν ζην ipsum   

consilia: ππνθείκελν ζην cognoscantur 

adire: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην non possit 

cum legionibus: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπλνδείαο 

(8 X 0.5 = Μνλάδεο 4) 

 

5. Να αλαγλσξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:  

(α) cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent 

Είδορ: δεπηεξεύνπζα ρξνληθή πξόηαζε  

Ειζαγωγή: κε ηνλ ηζηνξηθό/δηεγεκαηηθό cum   

Εκθοπά: κε ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ 

Αιηιολόγηζη εκθοπάρ: εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (solvit/dixit), 

πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ 

(4 X 0.5 = Μνλάδεο 2) 

 (β) quae apud Ciceronem gerantur 

Είδορ: δεπηεξεύνπζα πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε κεξηθήο αγλνίαο 

Ειζαγωγή: κε ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία quae    

Εκθοπά: κε ππνηαθηηθή ελεζηώηα (gerantur) 

Αιηιολόγηζη εκθοπάρ: εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (cognoscit) – ζύγρξνλν 

ζην παξόλ 

ςνηακηική θέζη: αληηθείκελν ζην cognoscit 

(5 X 0.5 = Μνλάδεο 2.5) 
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(γ) ut ad Ciceronem epistulam deferat 

Είδορ: δεπηεξεύνπζα βνπιεηηθή θαηαθαηηθή πξόηαζε  

Ειζαγωγή: κε ην βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut  

Εκθοπά: κε ππνηαθηηθή ελεζηώηα (deferat) 

Αιηιολόγηζη εκθοπάρ: εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (persuadet) 

ςνηακηική θέζη: (Άκεζν) αληηθείκελν ζην persuadet 

(5 X 0.5 = Μνλάδεο 2.5) 

 

6. (α) Να κεηαηξέςεηε ζην πην θάησ απόζπαζκα ηελ παζεηηθή ζύληαμε ζε ελεξγεηηθή: 

       … nostra consilia ab hostibus cognoscantur 

          nostra consilia hostes cognoscant  

         (0.25 + 0.25 + 1 + 0.5 = Μνλάδεο 2)   

 

    (β) Να κεηαηξέςεηε ην πην θάησ απόζπαζκα ζε πιάγην ιόγν κε εμάξηεζε από ην 

Scriptor narravit  

            Caesar ex captivis cognoscit 

          Scriptor narravit Caesarem ex captivis cognoscere 

(2 X 1 = Μνλάδεο 2) 

 

7. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Διιεληθά: 

 

Postero die castra ex eo loco movent.  

Idem facit Caesar, equitatumque omnem ad numerum quattuor 

milium, quem ex omni provincia et Aeduis atque eorum sociis 

coactum habebat, mittit,  

qui videant in quam terram hostes iter faciant.  

Qui infesto loco cum equitatu hostium proeliantur; et pauci de nostris 

interficiuntur. 

Μνλάδεο 

1 

 

4 

 

2 

 

3 
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(C. I. Caesaris, De Bello Gallico I, 15, διαζκεςή) 

Λεμηιόγην: 

quattuor milium: ηέζζεπιρ σιλιάδερ 

provincia, -ae = επαπσία 

Aedui = οι Αίδοςοι 

iter, itineris = ποπεία 

 

 

ύλνιν  10 

 

 

Μεηάθξαζε 

Σην επόμενη μέπα μεηακινούν ηο ζηπαηόπεδο από αςηό ηο μέπορ1. Σο ίδιο κάνει και ο 

Καίζαπαρ και ζηέλλει όλο ηο ιππικό, πεπίπος ζε απιθμό ηέζζεπιρ σιλιάδερ, ηο οποίο2 είσε 

ζςγκενηπωμένο από όλη ηην επαπσία και (από) ηοςρ Αιδούοςρ και (από) ηοςρ ζςμμάσοςρ3 

αςηών, για να δοςν ζε ποια σώπα4 οι εσθποί κάνοςν ποπεία5. Αςηοί ζε εσθπικό ηόπο με ηο 

ιππικό ηων εσθπών μάσονηαι6· και λίγοι από ηοςρ δικούρ μαρ ζκοηώνονηαι. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  τόπο 

2
  που 

3
  ςυντρόφουσ 

4
  γη 

5
 πορεφονται, βαδίζουν 

6
 ςυνάπτουν μάχη, πολεμοφν 
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8. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Λαηηληθά: 

ηη Ρώμη πολλοί έξοσοι άνδπερ πεπιθπόνηζαν ηη δύναμη ηων όπλων και θαύμαζαν ηη 

ζοθία ηων Ελλήνων. Αςηό ήθελαν να κάνοςν και ηα δικά ηοςρ παιδιά. 

 

Romae multi viri excellentes vim armorum contempserunt 

  

et sapientiam Graecorum (ad)mirati sunt.  

 

Id/Hoc/Idem et liberos/pueros suos facere 

volebant/cupiebant. 

 

Μνλάδεο 

3.5 

 

 

1.5 

 

5 

ύλνιν 10 

 

– ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ – 


