
 
 

Λατινικά Κατεύθυνσης  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 

Να κεηαθξαζηνύλ ηα παξαθάηω απνζπάζκαηα:  
 

 

Et si habet  Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod 

Asiam vidit sed in Asiam continenter vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae 

nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria 

nomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia suspectum aut ex 

Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore 

libentissime meruisse pietatis fuit; 

 

 

Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. 

Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae , conloqui secum et 

docere, quae utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur , quod imperandum 

militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat, Ea cerva quodam die fugit et 

perisse credita est.  
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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

 

1) α) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηα παξαθάηω   

          νπζηαζηηθά: 

          

luxuriae ίδια πηώζη ηος άλλος απιθμού 

laus  αιηιαηική πληθςνηικού απιθμού 

generi ονομαζηική ενικού απιθμού 

honos δοηική ενικού απιθμού 

nomini ονομαζηική πληθςνηικού απιθμού 

flagitium γενική πληθςνηικού απιθμού 

cerva αθαιπεηική ενικού απιθμού 

pulchritudo ονομαζηική πληθςνηικού απιθμού 

militibus  δοηική ενικού απιθμού 

die αιηιαηική ενικού απιθμού 
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1) β) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά  από ηηο παξαθάηω  

         αληωλπκίεο :  
 

 

quandam αιηιαηική ενικού  και πληθςνηικού απιθμού ζηο απζενικό 

γένορ 

qua γενική ενικού και πληθςνηικού απιθμού ζηο ίδιο γένορ 

aliquod γενική ενικού και πληθςνηικού απιθμού ζηο ίδιο γένορ 

eo αιηιαηική ενικού απιθμού και αθαιπεηική πληθςνηικού 

απιθμού ζηο ίδιο γένορ 

se δοηική ενικού απιθμού και γενική πληθςνηικού απιθμού 

ζηο ίδιο γένορ 
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1) γ)  libentissime, eximiae, utilia, durius 
           

 Να γπάτεηε ηοςρ δύο βαθμούρ ηυν παπαπάνυ επιθέηυν και επιππημάηυν(να 

διαηηπηθεί ηο γένορ, η πηώζη και ο απιθμόρ ηοςρ). 

 Να κλιθεί ο θεηικόρ βαθμόρ ηος επιθέηος eximiae, o ζςγκπιηικόρ βαθμόρ ηος 

επιθέηος utilia και ο ςπεπθεηικόρ βαθμόρ ηος επιθέηος durius ζηο γένορ πος 

βπίζκονηαι.  
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2) α) conloqui: 

           Να γπάτεηε όλοςρ ηοςρ ονομαηικούρ ηύποςρ 

           ( για ηοςρ πεπιθπαζηικούρ ηύποςρ να λάβεηε ςπότη ηο ςποκείμενο).  
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2) γ) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηνπο παξαθάηω 

          ξεκαηηθνύο ηύπνπο :  
 

        

Vixit απαπέμθαηo μέλλονηα και παπακειμένος  

obiecerunt γ΄ πληθςνηικό ππόζυπο ηηρ ςποηακηικήρ  

και πποζηακηικήρ ενεζηώηα 

constituta est γ΄ ενικό οπιζηικήρ μέλλονηα και 

γεποςνδιακό 

Fuit μεηοσή μέλλονηα και β΄ ενικό 

πποζηακηικήρ ενεζηώηα  

data est β’ ενικό οπιζηικήρ και β’ ενικό 

πποζηακηικήρ ενεζηώηα 

persuasit γ’ ενικό οπιζηικήρ ενεζηώηα και 

αθαιπεηική γεποςνδίος και ζοςπίνος 

videbatur μεηοσή παπακειμένος και γ’ ενικό 

ςποηακηικήρ ενεζηώηα 

credita est  β΄ πληθςνηικό ςποηακηικήρ ενεζηώηα, 

παπαηαηικού, παπακειμένος 
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3) α) Να αλαγλωξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηωλ θεηκέλωλ 
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1) β) Να κεηαηξαπεί ε ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή 

 Murenam laudare debemus… 

 Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono 

data erat   
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3) γ) Να αλαγλωξίζεηε ην είδνο ηνπ ππνζεηηθνύ ιόγνπ θαη λα ηνλ δηαηππώζεηε 

έηζη, ώζηε λα εθθξάδεη ππόζεζε αληίζεηε ηνπ πξαγκαηηθνύ γηα ην παξειζόλ 

θαη ππόζεζε δπλαηή ή πηζαλή.  

  

            Si habet Asia suspicionem quondam luxuriate, Murenam laudare debemus…. 
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3) δ) Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est 

Να εξαπηηθεί από ηο Scriptor narravit 
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3) ε) Να αλαιπζνύλ νη παξαθάηω δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο: 

         i) quod Asiam vidit 

        ii) quod imperandum militibus esset 
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3)ζη) patre imperatore: Να αναγνυπιζηεί ζςνηακηικά και να δημιοςπγηθεί μια  

        σπονική ππόηαζη πος να ειζάγεηαι με ηον ιζηοπικό  cum 
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