
Επαναληπτικές Ασκήσεις Λατινικών Γ΄ Λυκείου 

(LECTIO XLIII, XLV)  

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:   

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et 

infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui 

potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti 

fines patriae ira cecidit.                                                              (Lectio XLIII) 

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

Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget 

et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. 

Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim 

adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem 

defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. 

                                                                                                        (Lectio XLV) 

Β. Παρατηρήσεις  

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

παρακάτω  λέξεις: 

 infelix: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους  

quae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό  

fines: τη γενική του πληθυντικού  

amentum: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό     

Haec: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό  

turrim : την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού  

casu: τη γενική του ενικού 

salutem: την αφαιρετική του ενικού  

 

1.β. primum, celeriter: (α) Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο 

βαθμούς · 
 

β) να γράψετε τη γενική και την αιτιατική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους, 

του συγκριτικού βαθμού του επιθέτου από το οποίο προέρχεται το επίρρημα 

celeriter .      



2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους:  

 

 traxit: την ονομαστική και τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της 

μετοχής του ενεστώτα  

 

potuisti: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα   

 

populari: τα απαρέμφατα του μέλλοντα και του παρακειμένου (να λάβετε 

υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)  

 

genuit: το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του μέλλοντα στην ίδια 

φωνή (να λάβετε υπ’ όψιν  το γένος του υποκειμένου) 

  

abiciat: το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και τη γενική του 

γερουνδίου     

    

conspicitur: το β΄ ενικό της  οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στην 

ίδια φωνή  

 

defertur: τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα της ίδιας φωνής  

 

constituit: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ίδιου χρόνου και της 

προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

 

3.α. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? :  Να αναγνωρίσετε το είδος 

της πρότασης, τον τρόπο εισαγωγής της και τον τρόπο της εκφοράς της.  

 

 β. Να μετατρέψετε την παρακάτω ευθεία ερώτηση σε πλάγια με εξάρτηση 

από το rogat mater και μετά το rogavit mater.   

 

4.α.  α) Haec  a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur    

         β) In hoc me longa vita et infelix senecta traxit ? 

Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική  στο α) και την ενεργητική 

σε παθητική στο β).      

 



4.β. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? : Να αναλύσετε τη μετοχή σε 

δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό cum. 

 

4.γ. Gallus, periculum veritus, constituit:  Να αναλύσετε τη μετοχή σε 

πρόταση. 

 

5. Να αντικατασταθεί η βουλητική πρόταση από απαρεμφατική στην πιο 

κάτω περίπτωση: 

Legatum monet ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra 

abiciat. 

 

6. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι των πιο πάνω 

αποσπασμάτων: 

 

 

7. Να μεταφέρετε στα Νέα Ελληνικά το πιο κάτω απόσπασμα: 

 

Non fuit tam iniqua natura ut, cum omnibus aliis animalibus facilem vitam 

daret, homo solus non posset sine tot artibus vivere; nihil durum ab illa nobis 

imperatum est, nihil difficile quaerendum est, ut possit vita produci.    

                            (Σενέκα, Επιστολές προς Λουκίλιο, 90, 18, διασκευή )   

                                                                                      

 iniquus-a-um  = άδικος-η-ο          

                                                        

  

 8.  Να μεταφέρετε το πιο κάτω κείμενο στα Λατινικά:  

 

Λέγεται ότι πολλοί από μας, με το να βλάπτουν τους ανθρώπους, γίνονται 

αναιδείς και αχρείοι. Αν αυτό συμβαίνει, τότε είναι βέβαιο ότι το κύρος και η 

σταθερότητα της πολιτείας χάνονται.            


