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ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

Α. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus 

ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam 

caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et 

partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam ; 

 

Β. Amemus patriam, pareamus senatui, consulamus bonis; praesentes fructus 

neglegamus, posteritatis gloriae serviamus; id esse optimum putemus, quod 

est rectissimum; speremus quae volumus, sed feramus quod acciderit; 

arbitremur denique corpus virorum fortium magnorumque hominum esse 

mortale, animi vero motus et virtutis gloriam sempiternam esse. 

 

Γ. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium 

domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis 

armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile 

auditu!) virtutem eius admiratum se venisse.  

 

Δ. 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. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset 

cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ; praeterea praecepit ut eam 

postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus 

esset. 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων. 

Μονάδες 20 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1α. Ποιες είναι οι δυο ισόχρονες περίοδοι της μετακλασικής εποχής και ποιο 

το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της καθεμίας;                                                                                                                                  
Μονάδες 5 

 

Β1β.  

1. Ο πρώτος άνθρωπος που οργάνωσε στη Ρώμη παραστάσεις θεάτρου στα 

Λατινικά ήταν ο: α. Λίβιος Ανδρόνικος β. Σενέκας γ. Άκκιος  

2. Ο λατινικός Μεσαίωνας αρχίζει τον: α. 4ο αιώνα μ.Χ. β. 5ο αιώνα μ.Χ. γ. 

6ο αιώνα μ.Χ.  

3. Ο εθνικός ποιητής των Ρωμαίων είναι: α. ο  Βεργίλιος β. ο Οράτιος γ. ο 

Οβίδιος  

4. Στους ποιητές που δημιουργούν στους αυγούστειους χρόνους δεν ανήκει 

ο: α. Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων β. Κλαυδιανός γ. Οβίδιος  

5. Τον «Ύμνο της Εκατονταετίας» ανέθεσε ο Αύγουστος στον: α. Βεργίλιο 

β. Οράτιο γ. Οβίδιο                                                                                                                          

Μονάδες 5 

 

Β2. Να γράψετε 1 (μία) λατινική λέξη, από τα παραπάνω κείμενα, που να έχει 

ετυμολογική συγγένεια με καθεμιά από τις λέξεις της νέας ελληνικής που 

ακολουθούν: μπιφτέκι, φρούτο, οπτιμιστής, μοτοσικλέτα, αναβάτης, έδαφος, 

αρματωμένος, νεύμα, δόγμα, εμφύλιος. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις: 

Tiberim fluvium: αφαιρετική ενικού 

boves quosdam: δοτική πληθυντικού 

praesentes fructus: γενική πληθυντικού 

corpus mortale: αιτιατική πληθυντικού 

quodam die: γενική ενικού 

Μονάδες 10 

 

β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

 

optimum: επίρρημα στον συγκριτικό βαθμό 

fortium: αφαιρετική ενικού ίδιου γένους στον συγκριτικό βαθμό   

magnorum: επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό 

utilia: επίρρημα στον θετικό βαθμό 

postero: ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

Μονάδες 5 
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Γ2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους (για τον σχηματισμό των περιφραστικών τύπων να 

λαμβάνετε υπόψη το υποκείμενο). 

 

refecisse: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

traxit: β’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην παθητική φωνή 

pergit: γ’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

consulamus: απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή 

putemus: α’ ενικό παρακειμένου στην ίδια φωνή και έγκλιση 

volumus: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα 

feramus: α’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

arbitremur: απαρέμφατο μέλλοντα 

animadverterunt: β’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην παθητική 

φωνή 

persuasit: α’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

instinctam: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

docere: αφαιρετική σουπίνου 

conloqui: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου 

perisse: γενική ενικού μετοχής ενεστώτα στο αρσενικό γένος 

emitteret: δοτική γερουνδίου 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ.1 α) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και 

φράσεων:  

viribus, caudis, bonis, auditu, instinctam, numine, secum  

                                                                                                 Μονάδες 7 

 

 

β) Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων, να εντοπίσετε 

το υποκείμενό τους και να αιτιολογήσετε την πτώση του: refecisse, 

monitum esse, tacere 

                                                                                          Μονάδες 3 

      

 

γ)Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit, pergit ad 

proximam speluncam. 

Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή, 

πραγματοποιώντας τις αναγκαίες αλλαγές και να αιτιολογήσετε την πτώση της 

μετοχής. 

Μονάδες 2 
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δ)abiectis armis : Να αναλύσετε τη φράση σε δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση, εισαγόμενη με τον ιστορικό - διηγηματικό σύνδεσμο cum.  

Μονάδες 1 

 

 

ε) virtutem eius admiratum se venisse : Να αντικαταστήσετε τον 

επιρρηματικό προσδιορισμό του σκοπού από εμπρόθετο γερούνδιο (να γίνει 

γερουνδιακή έλξη εφόσον είναι υποχρεωτική).   

Μονάδες 2 

 

 

Δ2 α)Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse 

praedicabat: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον 

μετατρέψετε ώστε να εκφράζει υπόθεση δυνατή ή πιθανή. 

Μονάδες 1,5 

 

 

β) quod imperandum militibus esset (Sertorio)  

 Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

Μονάδες 1,5 

 

 

γ) ut eam postero die repente in eum locum emitteret : Να 

αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης, να αιτιολογήσετε τον 

τρόπο εκφοράς της και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία. 

Μονάδες 4 

 

 

δ) Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam 

caudis traxit aversos :Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική. 

Μονάδες 3 

 

 

Δ3α)Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, 

conloqui secum et docere, quae utilia factu essent : Να μεταφέρετε τον 

πλάγιο λόγο σε ευθύ. 

Μονάδες 3 

 

 

β)Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est : Να μεταφέρετε τον 

ευθύ λόγο σε πλάγιο με ρήμα εξάρτησης Scriptor dixit… 

Μονάδες 2 
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ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Επιμέλεια Θεμάτων :  

Ειρήνη Καρούση 
Γκέλη Παπανικολάου 
από την ομάδα Φιλολόγων του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο 
μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να 
γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


