
 
 

Λατινικά Κατεύθσνσης  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 

Να κεηαθξαζηνύλ ηα παξαθάηω απνζπάζκαηα:  
 

 Tam prope a muris habemus hostem. Itaque cavete periculum, tutamini patriam. 

Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem 

credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote 

rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse.>> Statimque sumptum est 

Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est. 
 

 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate 

recesserat, devertit ad eum. 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. 
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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

 

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

          νπζηαζηηθά: 

          

muris αιηιαηική πληθσνηικού αριθμού 

opibus αθαιρεηική ενικού αριθμού και γενική 

πληθσνηικού αριθμού 

discrimine αιηιαηική ενικού αριθμού 

Carthago αθαιρεηική ενικού αριθμού 

urbe γενική πληθσνηικού αριθμού 

aetate γενική πληθσνηικού αριθμού 

tragoediam δοηική ενικού αριθμού αριθμού και 

γενική πληθσνηικού αριθμού 

nomen δοηική πληθσνηικού αριθμού 
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1) β) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηηο παξαθάηω  

         αληωλπκίεο :  
 

 

quae(το 

πρώτο στο 

κείμενο) 

αιηιαηική ενικού  και πληθσνηικού αριθμού ζηο ίδιο 

γένος 

vos γενική ενικού και πληθσνηικού αριθμού ζηο ίδιο 

πρόζφπο 

ipsi αθαιρεηική ενικού και πληθσνηικού αριθμού ζηο ίδιο 

γένος 

eum αιηιαηική ενικού αριθμού και αθαιρεηική πληθσνηικού 

αριθμού ζηο ίδιο γένος 

suam δοηική ενικού αριθμού και γενική πληθσνηικού αριθμοσ 

ζηο ίδιο γένος 
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1) γ) nimia, extremo, minor, grandia, duriora   
           

 Να γράυεηε ηοσς δύο βαθμούς ηφν παραπάνφ επιθέηφν (να διαηηρηθεί ηο 

γένος, η πηώζη και ο αριθμός ηοσς). 

 Να κλιθεί ο ζσγκριηικός βαθμός ηοσ επιθέηοσ grandia ζηο γένος ποσ 

βρίζκεηαι.  
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2) α) tutamini : 

           Να γράυεηε ηο ίδιο πρόζφπο ηης σποηακηικής ζε όλοσς ηοσς τρόνοσς ( για  

           ηοσς περιθραζηικούς ηύποσς να λάβεηε σπόυη ηο σποκείμενο). 
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2) β) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηνπο παξαθάηω 

          ξεκαηηθνύο ηύπνπο :  
 

          

habemus απαρέμθαηο παρακειμένοσ και β’ 

πρόζφπο προζηακηικής μέλλονηα  

nolite Γ΄ πληθσνηικό πρόζφπο ηης σποηακηικής 

ενεζηώηα και παραηαηικού 

confidere μεηοτή μελλονηα 

deponite Β’ενικό πρόζφπο ηης οριζηικής 

παρακειμένοσ 

sumptum est γ’πληθσνηικό σποηακηικής 

σπερζσνηελίκοσ 

devertit γ’ ενικό οριζηικής ενεζηώηα 

natu μεηοτή μέλλονηα και γ’ ενικό 

σποηακηικής ενεζηώηα 

scripsisset  μεηοτή ενεζηώηα και γ’ πληθσνηικό 

προζηακηικής μέλλονηα 
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3) α) Να αλαγλωξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηωλ θεηκέλωλ 
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3) β) Να κεηαηξαπεί ε ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή.  
 

 

   Accius tragoediam suam ei desideranti legit.  
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3)γ) Opibus urbis nolite confidere// Neminem credideretis patriae   

          consulturum esse 

       Να δοθεί η απαγόρεσζη  με άλλο ηρόπο.   
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3) δ) Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset… 

Να αναγνφρίζεηε ηη δεσηερεύοσζα πρόηαζη, να προζδιορίζεηε ηο είδος, 

ηη ζσνηακηική θέζη και να αιηιολογήζεηε ηο τρόνο εκθοράς. 
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