
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 – 30 

Α.  ΚΕΙΜΕΝΟ:  

Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum 
paucos menses pro libero fuit, inde in Asiam abiit. Postea Plato quidam Sardianus, cum eum 

fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset, hominem comprehendit et in custodiam Ephesi 
tradidit. Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens 
tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter 
servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam 
recuperatio fugitivi. 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum 

tenens; eum instituerat haec dicere: "Ave, Caesar, victor imperator". Caesaris multum interfuit 
corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam 
incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque 
avis non respondebat, sutor dicere solebat "Oleum et operam perdidi". Tandem corvus 
salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar 

dixit: "Domi satis salutationum talium audio". Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: 

"Oleum et operam perdidi". Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam 
adhuc emerat. 

Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri suo, magno adiumento in periculis, solacio 
in laboribus, gratulationi in victoria fuit. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, 

Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Quam ob rem 
accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae. memoria generi, honos 
et gloria nomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia 
deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore libentissime 
meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit. 
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1. Να μεταφραστούν τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα 

Μονάδες  20 



 

2. Α. Να συμπληρωθούν οι τύποι που ζητούνται:  

Μονάδες 15 

nostri:  τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο 

menses:  τη γενική πληθυντικού 

litteris:  τη δοτική & αφαιρετική ενικού 

preti:  την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού 

scelus:  την κλητική πληθυντικού 

nihil:  τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους 

corvum:  την αιτιατική πληθυντικού 

milibus:  την ονομαστική πληθυντικού 

quendam: τη δοτική πληθυντικού   

diu: τους άλλους δύο βαθμούς του επιρρήματος 

avem:  την αφαιρετική ενικού 

fortissimo:  τους άλλους δύο βαθμούς του επιθέτου στον ίδιο τύπο 

adiumento:  την ονομαστική πληθυντικού 

solacio:  τη γενική ενικού 

contineter:  τους άλλους δύο βαθμούς του επιρρήματος 
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libentissime:  τη δοτική ενικού του υπερθετικού βαθμού στο 

αρσενικού γένος 



 

2.Β. Να συμπληρωθούν οι τύποι των ρηματικών τύπων που 
ζητούνται ( να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο )  

Μονάδες 15  

abiit:  το γ΄ εν οριστ. ΜΕΛ &  τη γενική πληθυντικού της μτχς ΕΝ 

Comprehendit:  το β΄ πληθ. Υποτ. ΠΡΤ & το γ΄ εν προστακτικής ΜΕΛ 

στην ίδια φωνή 

noli:  το γ΄ ενικό οριστικής  & υποτακτικής  ΕΝ  

est adfectus:  το α΄ πληθ. οριστικής ΜΕΛ στην ίδια φωνή  

possit:  το γ΄  πληθ. οριστικής ΜΕΛ 

insituerat:  τα απαρέμφατα της ίδιας φωνής 

emit:  τη μετοχή ΠΡΚ & το γ΄ πληθ. υποτακτικής ΥΠΡΣ στην ίδια φωνή 

doceret:  το απρμφ. ΜΕΛ  στην ίδια φωνή 

impendebat:  το β΄ ενικό υποτ. & προστκτς ΕΝ & ΜΕΛ στην ίδια φωνή 

didicit:  τη μετοχή ΜΕΛ στην ίδια φωνή 

attulit: την προστακτική ΕΝ στην ίδια φωνή 

venit:  το γ΄ πληθ. πρστκτ. ΜΕΛ στην ίδια φωνή 

debemus: το γ΄ ενικό υποτακτικής ΠΡΚ στην ίδια φωνή 

constituta est:  το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ΥΠΡΣ στην ίδια φωνή 
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meruisse:  το α΄  πληθ. οριστικής ΠΡΚ & ΥΠΡΣ στην ίδια φωνή 



 

3. Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι λέξεις που βρίσκονται μέσα 
σε πλαίσιο 

Μονάδες 12 

 

4. Να αναγνωριστούν πλήρως οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις:   

 

Ut nihil ei gratius posit esse quam recuperation fugitive 

Quanti nullam adhuc emerat 

 

Μονάδες 6 

 

5. Να αναγνωριστούν τα είδη των μετοχών και να αναλυθούν στις 
αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις . 

 

Audita salutatione:    

Patre imperatore:  

Notus: 

Μονάδες 5 

 

 

6. Et si habet Asia suspicionem quondam luxuriae:  Να αναγνωριστεί ο 
υποθετικός λόγος και να μετατραπεί στο είδος του αντιθέτου του 
πραγματικού στο παρελθόν. 

Μονάδες 6 
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7. Tu hominem investiga :  Να δηλωθεί η απαγόρευση και με τους δύο 
τρόπους 

Μονάδες 4  
 
 
 

8. Να αντικαταστήσετε τον προσδιορισμό του τόπου με τις λέξεις που 

δίνονται σε παρένθεση και να τις βάλετε στη σωστή πτώση, ώστε να 

δηλώνεται ό,τι και προηγουμένως:  

Μονάδες 5 

Licinus servus tibi notus Romā …   fugit  
 

( Athenae /  Carthago / Ephesus / Asia /  domus ) 
 

 
 

 

 

9. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική  

Μονάδες 6 

 

Eum instituerat haec dicere sutor.  

 

Murenam laudare debemus 
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10. Να μεταφερθούν οι παρακάτω προτάσεις στον πλάγιο λόγο:  

Μονάδες 6 

 

 Plato quidam Sardianus hominem comprehendit  

Dicitur… 

 

 

 Domi satis salutationum talium audio 

Caesar dicit / dixit … 

 

 

 Quam ob rem accusatōres non Asiae nomen Murenae obiecērunt. 

Cicero putat … 

( σημείωση: το quam στη μετατροπή θα γίνει eam )  
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