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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 21-28 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex 

Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando 

hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore». Cum omnes 

recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote 

decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! 

Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum 

Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit 

Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus 

quod Νasica tam aperte mentiebatur “Quid?” inquit “Ego non 

cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? 

“Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi 

te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?” 

Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui 

«Atreus» nomen est, ei desideranti legit. 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. 

 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 Μονάδες 40 

 

 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. 

 

α. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 
ficum praecocem:           αφαιρετική ενικού 

muris:                             γενική πληθ. 
diem:                           δοτική πληθ.  
diebus:                     γενική ενικού                     
ianua:                      δοτική ενικού                    
nomen:                    αιτιατική ενικού                            

Μονάδες 3 

 

β. tuam, suam: Να κλιθεί ο ενικός αριθμός του αρσενικού γένους.  
 Μονάδες 2 

 

 

 

γ. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  
eum:  ίδιος τύπος σε όλα τα γένη 

tuae: ίδιος τύπος στον πληθυντικό αριθμό και στα τρία γένη 

cui: ίδιος τύπος στον πληθυντικό αριθμό 



 

 

Μονάδες 6 

 

δ. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:  
Θετικός  Συγκριτικός  Υπερθετικός  
recentem   

 meliora  

 Μονάδες 4 

 

 

 

ε. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 
attulit            β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

decerptam esse          απαρέμφατο μέλλοντα 

accipe:           απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής  
venisset:        γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής   
quaereret:     γενική του γερουνδίου 

cognosco:       β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού μέσης φωνής  
scire:             αφαιρετική του σουπίνο 

responderit:  απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής  
legit:              γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα μέσης φωνής  
scripsisset:  α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής  
videri:            απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής  
spero:             β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής  

Μονάδες 10 

 

στ. indignatus: Να γραφούν όλοι οι ονοματικοί τύποι. 
 Μονάδες 5 

 

 

 

2.  



 

 

 

α. 1.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις: 
ficum (το δεύτερο)     είναι _______________ στο __________ 

a muris          είναι _______________ στο __________  

nunc:              είναι _______________ στο __________ 

diebus:            είναι _______________ στο __________ 

ad Nasicam:   είναι _______________ στο __________ 

indignatus:    είναι _______________ στο __________ 

tam:                είναι _______________ στο __________ 

aperte:            είναι _______________ στο __________ 

homo:              είναι _______________ στο __________ 

impudens:      είναι _______________ στο __________ 

domi:              είναι _______________ στο __________ 

multo:            είναι _______________ στο __________ 

 

2. ante tertium diem: να δηλωθεί εμπρόθετα η αντίθετη χρονική σχέση.  
 

3. ficum praecocem, Paucis post diebus: ν’ αναλυθούν οι επιθετικοί 
προσδιορισμοί 

Μονάδες 20 

 

β. Να μετατραπούν οι δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες μετοχές:  

Cum omnes recentem esse dixissent 

Ego, cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse. 

Μονάδες 2 

 

γ. Να δηλώσετε την απαγόρευση με κάθε δυνατό τρόπο  στην 
υπογραμμισμένη πρόταση.  
 

                   Μονάδες 2   
δ. Να αναγνωριστούν πλήρως οι ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις: 
... cum te quaererem. 



 

 

... quod Νasica tam aperte mentiebatur... 
Μονάδες 2 

 
                       
 ε.  tu mihi ipsi non credis?: να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  
 
                   Μονάδες 2 
 
 
 
 
 
στ. exclamavit Nasica se domi non esse : να αναγνωριστεί το υποκείμενο του 
απαρεμφάτου και να αιτιολογηθεί η πτώση του.  
 
                   Μονάδες 2 
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