
 
 

Λατινικά Κατεύθυνσης  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 

Να κεηαθξαζηνύλ ηα παξαθάηω απνζπάζκαηα:  
 

 

Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. 

Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, 

ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium 

dixisse ferunt exulantem: <<Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos 

infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram>>. 
 

 

Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. 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. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite 

conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut 

salutem sperent. 
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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

 

 

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

          νπζηαζηηθά: 

          

simulatione ίδια πηώζη ηος άλλος απιθμού 

tempus αιηιαηική πληθςνηικού απιθμού 

amicos ονομαζηική ενικού απιθμού 

rem δοηική ενικού απιθμού 

castra ονομαζηική ενικού απιθμού 

casu γενική πληθςνηικού απιθμού 

turrim αθαιπεηική ενικού απιθμού 

milite ονομαζηική πληθςνηικού απιθμού 

epistulam δοηική ενικού απιθμού 

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

         αληωλπκίεο :  
 

 

quis αιηιαηική ενικού  και πληθςνηικού απιθμού ζηο θηλςκό 

γένορ 

eum γενική ενικού και πληθςνηικού απιθμού ζηο ίδιο γένορ 

neutris γενική ενικού και πληθςνηικού απιθμού ζηο ίδιο γένορ 

haec αιηιαηική ενικού απιθμού και αθαιπεηική πληθςνηικού 

απιθμού ζηο ίδιο γένορ 

ille δοηική ενικού απιθμού και γενική πληθςνηικού απιθμού 

ζηο ίδιο γένορ 
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1) γ)  inopes, fidos, celeriter 
           

 Να γπάτεηε ηοςρ δύο βαθμούρ ηυν παπαπάνυ επιθέηυν (να διαηηπηθεί ηο 

γένορ, η πηώζη και ο απιθμόρ ηοςρ). 

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

επιθέηος fidos και ο ςπεπθεηικόρ βαθμόρ ηος επιθέηος inopes ζηο γένορ πος 

βπίζκονηαι.  
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2) α) veritus : 

           Να γπάτεηε ηο β΄ ενικό ππόζυπο ηηρ ςποηακηικήρ ζε όλοςρ ηοςρ σπόνοςρ  

            ηηρ ίδια θυνήρ. 

           ( για ηοςρ πεπιθπαζηικούρ ηύποςρ να λάβεηε ςπότη ηο ςποκείμενο).  

      β) defertur : i) Να γπάτεηε ηο γ΄ πληθςνηικό ππόζυπο οπιζηικήρ ζε όλοςρ  

           σπόνοςρ  ηηρ ίδιαρ θυνήρ ii) Να γπάτεηε ηην πποζηακηική ενεζηώηα και 

            μέλλονηα ηηρ ίδιαρ θυνήρ    
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2) γ) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηνπο παξαθάηω 

          ξεκαηηθνύο ηύπνπο :  
 

          

coluntur απαπέμθαηo μέλλονηα και παπακειμένος  

ceciderunt γ΄ πληθςνηικό ππόζυπο ηηρ ςποηακηικήρ  

και πποζηακηικήρ ενεζηώηα 

intellegitur γ΄ ενικό οπιζηικήρ ςπεπζςνηελίκος και β΄ 

ενικό πποζηακηικήρ μέλλονηα 

referre ζοςπίνο και β΄ ενικό πποζηακηικήρ 

ενεζηώηα  

monet μεηοσή ενεζηώηα ζηην αιηιαηική ενικού 

απιθμού ηος απζενικού γένοςρ  

abiciat γ’ ενικό οπιζηικήρ ενεζηώηα και 

αθαιπεηική γεποςνδίος και ζοςπίνος 

conspicitur μεηοσή παπακειμένος και γ’ ενικό 

ςποηακηικήρ ενεζηώηα 

sperent  β΄ πληθςνηικό ςποηακηικήρ ενεζηώηα, 

μεηοσή ενεζηώηα και αιηιαηική 

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

Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus 
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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 παξόλ  

  

Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur 
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3) δ) Nescio quis posit diligere eum , quem metuat//Haec casu ad turrim 

adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem 

defertur 

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

         i) quos fidos amicos habuissem 

        ii) ut tragulam mitteret 
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