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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rνmanorum, 

everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam 

pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio 

fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens 

dictator est factus;  

---------------------------- 

Cum P. Cornēlius Nasῑca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio 

quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam 

domini iussu id dixisse et illum intus esse.[...] Tum Ennius indignātus 

quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco 

vocem tuam?” Visne scire quid Nasῑca responderit? 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Α1. Να κεηαθξαζηνύλ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα 

(Μνλάδεο 40) 

B1. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο 

παξαθάησ ιέμεηο ή θξάζεηο (ππνρξεσηηθνί, όπνπ ππάξρνπλ, νη δεύηεξνη 

ηύπνη)   

flumen: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ 

Romanorum: δνηηθή ζηνλ ίδην αξηζκό 

urbem: γεληθή πιεζπληηθό 

quo: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ νπδεηέξνπ γέλνπο 

dictator: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

aequo iure: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

absens: γεληθή πιεζπληηθνύ νπδεηέξνπ γέλνπο 

Cornelius: θιεηηθή εληθνύ 

ostio: γεληθή εληθνύ 

domi: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

illam: αθαηξεηηθή εληθνύ νπδεηέξνπ γέλνπο 

quid: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ αξζεληθνύ γέλνπο 

ego: γεληθή πιεζπληηθνύ β΄ πξνζώπνπ 
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vocem: νλνκαζηηθή εληθνύ 

(Μνλάδεο 15) 

Β2. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θάζε έλα από ηνπο 

παξαθάησ ξεκαηηθνύο ηύπνπο (ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα ιεθζεί 

ππ’όςηλ ην ππνθείκελν) 

deletis: β΄ εληθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα παζεηηθήο θσλήο 

everterunt: β΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο κέιινληα  

acceperunt: β΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα παζεηηθήο θσλήο 

fuerat: απαξέκθαην κέιινληα 

divisam: α΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 

factus est: β΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα 

venisset: ηνλ ίδην ηύπν ζηελ νξηζηηθή 

quaerenti: γ΄ πιεζπληηθό πξνζηαθηηθήο κέιινληα παζεηηθήο θσλήο 

sensit: β΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή 

indignatus: απαξέκθαην κέιινληα 

mentiebatur: β΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ 

cognosco: α΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο κέιινληα 

vis: β΄ εληθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα 

scire: β΄ εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα 

responderit: α΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο κέιινληα 

(Μνλάδεο 15) 

Γ1. Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ ιέμεσλ  θαη 

όξσλ  

duce, Galli, flumen, deletis, Romanorum, immensam, iure, absens, 

propter praedam, dictator, ei, illum, aperte, scire 

(Μνλάδεο 14) 

Γ2. dixisset, mentiebatur 

Να βξεζνύλ θαη λα αλαγλσξηζηνύλ σο πξνο ην είδνο (κνλάδεο 2), ηελ 

εηζαγσγή θαη εθθνξά (κνλάδεο 2), θαη ηελ ζπληαθηηθή ηνπο ιεηηνπξγία 

(κνλάδεο 2) νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα 

παξαπάλσ ξήκαηα 

(Μνλάδεο 6) 

Γ3. Visne scire quid Nasῑca responderit? 

Να γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ώζηε ε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε 
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ηνπ απνζπάζκαηνο λα εθθξάδεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ 

(Μνλάδεο 2) 

Γ3β. Galli, apud Alliam flumen, everterunt urbem Romam praeter 

Capitolium  

Να κεηαηξαπεί ε ζύληαμε ηεο παξαπάλσ πξόηαζεο από ελεξγεηηθή ζε 

παζεηηθή 

(Μνλάδεο 4) 

Γ4β. Cum P. Cornēlius Nasῑca ad Ennium poētam venisset, Nasica sensit: 

Να γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, ώζηε ε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε 

ηνπ απνζπάζκαηνο λα εθθξάδεη αηθλίδην γεγνλόο 

(Μνλάδεο 4) 


