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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
 
Aeneas bellum ingens geret in Italia . Populos feroces contundet, mores eis 
imponet et moenia condet . Tu Aeneam ad caelum feres . Postea Iulus, 
Aenae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet . 
 
  Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit .  Illi neminem  
viderant . Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit . 
Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit . Nam Octavianus 
supplicio capitis eum adfecit .  
 
Catilina a Cicerone ex urbe expulsus est. Socii eius deprehensi sunt et in 
carcere strangulati sunt. Ab Antonio, altero consule, Catilina ipse cum exercitu 
suo, proelio victus, interfectus est.  

(40 µονάδες) 
B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1.α) Να γράψετε την αφαιρετική ενικού, την ονοµαστική και γενική 
πληθυντικού των συνεκφορών: bellum ingens, res ipsa, exercitu suo. 
 
ΑΦΑΙΡ. ΕΝΙΚΟΥ     
ΟΝΟΜ.ΠΛΗΘ.    

ΓΕΝ.ΠΛΗΘΥΝΤ.    
 (5 µονάδες) 

β) Να γράψετε την δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού και των τριών 
γενών  στις αντωνυµίες: eis, illi, eandem, neminem, altero. 
 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ    
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝ    

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ    
∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ    
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝ    

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ    
∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ    
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝ    

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ    
∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ    
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝ    

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ    
∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ    
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝ    

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘ    
(5 µονάδες) 
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γ) Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό των παρακάτω ουσιαστικών:  
filius ____________________________________________________ 
regnum__________________________________________________ 
caelum___________________________________________________ 
capitis___________________________________________________ 
carcere__________________________________________________ 
 

(2,5 µονάδες) 
2.α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται σε καθένα από τα παρακάτω 
ρήµατα: 
contundet: το γ΄πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου στην    ίδια 
φωνή 
feres: το β΄ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα της παθητικής 
φωνής 
somniavit: το απαρέµφατο ενεστώτα και παρακειµένου στην    ίδια φωνή 
expulsus est: το ίδιο πρόσωπο και χρόνο στην ενεργητική φωνή 
victus: το απαρέµφατο ενεστώτα στην  ίδια φωνή και τη µετοχή του ενεστώτα 
interfectus est: το β΄ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα    της 
παθητικής φωνής 
 

 (5 µονάδες) 
 

β) Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήµατα: imponet, deprehensi sunt 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ   
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ   
ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ   

 
 (5 µονάδες) 

 
γ) Να γράψετε στο ίδιο προσωπο ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας στον 
ενεστώτα και τον παρατατικό την παρακάτω πρόταση: Aeneas bellum ingens 
geret in Italia . 
 

(2,5 µονάδες) 
3. Να αναγνωρίσετε συνακτικά τους παρακάτω τύπους: 
eis: είναι_____________________στο__________________________       
filius:είναι_____________________στο_________________________       
diebus:είναι_____________________στο_______________________ 
 supplicio: είναι_____________________στο_____________________ 
capitis: είναι_____________________στο________________________ 
victus: είναι_____________________στο__________________________ 
 

(12 µονάδες) 
4.α) Να µετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: Catilina a   Cicerone 
ex urbe expulsus est. 

 (5 µονάδες) 
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β) Aeneas bellum ingens geret in Italia, Socii eius deprehensi sunt et in 
carcere strangulati sunt: να µετατραπούν σε απαρεµφατικές προτάσεις 
εξαρτηµένες από τη φράση Scriptor narrat. 

 
 (8 µονάδες) 

 
5.α) Ποια είναι η σχέση του ρωµαίου λογοτέχνη µε το ελληνικό πρότυπο; 

 
 (5 µονάδες) 

β) Τι γνωρίζετε για το Μάρκο Τύλλιο Κικέρωνα; 
(5 µονάδες) 

 


