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Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?” inquit 

… Visne scire quid Nasica responderit? “Homo es impudens. Ego cum te 

quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse…» 

 

Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo 

uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam 

ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle 

locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie 

vinci nec pecunia corrumpi posse”. 

 

…“intra illa moenia domus ac penates mei sunt mater coniunx liberique”. Ergo 

ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in 

libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima 

futura sum. 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείμενο. 

Μονάδες 40 

 

Β. 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

impudens: το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

domi: την αιτιατική πληθυντικού 

magnum: τη γενική ενικού στο ουδέτερο γένος του επιθέτου, στο συγκριτικό 

βαθμό 

vultum: τη δοτική ενικού 

ministri: την κλητική ενικού 

locupletibus: την αφαιρετική ενικού 

acie: την κλητική πληθυντικού 

penates: την αφαιρετική πληθυντικού 

coniunx: την αιτιατική ενικού 

Μονάδες 9 
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1β. magnum pondus, ineptae legationis: Να γράψετε την αιτιατική 

πληθυντικού των παραπάνω συνεκφορών. 

           Μονάδες 2 

 

1γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

quid: την αφαιρετική ενικού στο θηλυκό γένος 

tuae: τον αντίστοιχο τύπο για πολλούς κτήτορες 

illa: την αντίστοιχη πτώση, στο ίδιο γένος, στον άλλο αριθμό 

nihil: την αφαιρετική ενικού 

Μονάδες 4 

 

2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις (στους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη σας το 

υποκείμενο): 

vis: το β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού  

attulissent: το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 

solvit: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

malle: το α΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

fieri: το απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή 

vinci: τον αντίστοιχο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία 

corrumpi: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

peperissem: την αιτιατική γερουνδίου 

futura sum: τον αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική φωνή 

Μονάδες 9 

 

2β. uteretur: Να γράψετε τα ρηματικά ουσιαστικά του ρήματος. 

Μονάδες 6 

 

 

3α. impudens, tuae, auri, ministri, libera (το 1ο), nihil: Να αναγνωρίσετε 

συντακτικά τους παραπάνω όρους στο τετράδιό σας.  

Μονάδες 6 

 

3β. Να αναγνωρίσετε τον δεύτερο υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον 

μετατρέψετε, ώστε να δηλώνεται υπόθεση αντίθετη του πραγματικού με 

υπόθεση προτερόχρονη. 

Μονάδες 6 

 

3γ.  Visne scire …:  

α) Να αναγνωρίσετε την πρόταση και να απαντήσετε με όλους τους δυνατούς 

τρόπους. 

β) Να αντικαταστήσετε το απαρέμφατο με ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 4 
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4α. Homo es impudens: Να δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους δυνατούς 

τρόπους. 

Μονάδες 4 

 

4β. Να μεταφράσετε την πρόταση στα Λατινικά: Ο Μάνιος Κούριος προτιμά 

τη μάχη παρά τα χρήματα. 

Μονάδες 4 

 

 

4γ. Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στην περίοδο «Ego cum te quaererem, 

ancillae tuae credidi te domi non esse», ώστε η χρονική πρόταση να δηλώνει: 

 το υστερόχρονο στο παρελθόν 

 προτερόχρονο και πραγματικό 

Μονάδες 4 

 

4δ. ut eo uteretur: Να προσθέσετε το επίρρημα facilius και να κάνετε τις 

απαραίτητες αλλαγές. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη 

μετοχή. 

Μονάδες 2 

 

 


