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Sic liberi esse possumus  (Παρατατικός) 

 
 
 

ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ  2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 
 

Α.         Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείµενο: 
Ιη ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex 
enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et 
consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine 
mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, 
legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim 
liberi esse possumus. 
 
Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse sensit, 
pergit ad proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa 
vidit, confusus gregem ex loco infesto amovere coepit. Sed bovum 
mugitus ex spelunca auditus Herculem convertit. Tum Cacus, vi prohibere 
eum conatus, Herculis clava interficitur. 
 

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
 
1.α.     legibus, corpora, ministri, mugitus: 
Να   γράψετε   την   ίδια   πτώση   των   παραπάνω   λέξεων   στον   άλλο 
αριθµό. 

Μονάδες 6 
 
β.     ea (µον. 1), quam (µον. 1), boni (µον1), omnes (µον. 1,5), liberi 
(µον. 1), infesto (µον. 1): 
Να γράψετε την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού των παραπάνω λέξεων 
στο ουδέτερο γένος. 

Μονάδες 6,5 
 

2.α.     servant, vidit, sensit: 
Να γράψετε το γ' πρόσωπο του πληθυντικού αριθµού της οριστικής του 
µέλλοντα στη φωνή που βρίσκονται τα παραπάνω ρήµατα. 

Μονάδες 7,5 
 
β.     Να      ξαναγράψετε      τις      παρακάτω      προτάσεις      του      
κειµένου µεταφέροντας   το   ρήµα   της   καθεµιάς   στον   αντίστοιχο   
τύπο   της οριστικής του χρόνου που δηλώνεται στην παρένθεση:  
Civitas sine lege non stat (Παρακείµενος)  

 
Μονάδες 5 

 
 
 
 



∆ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ � ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                                         filologos@in.gr 
 
 
 
3. Να     µεταφέρετε     στο     τετράδιο     σας     την     παρακάτω     
άσκηση 
συµπληρώνοντας   τα   κενά,    ώστε   να   χαρακτηρίζεται   πλήρως   η 
συντακτική λειτουργία των εξής λέξεων του κειµένου: 
fundamentum:       είναι�����..  στο   
nostra: είναι����  στο   
partem: είναι�������.  στο   
bovum: είναι��������  στο   
Herculem: είναι��������  στο   
 

Μονάδες 12,5 
 
4.         Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους παρακάτω όρους του 
κειµένου: boni, libenter, esse, ex spelunca, Herculis. 
 

Μονάδες 12,5 
 

5.α.     Σε ποια εποχή της ρωµαϊκής λογοτεχνίας εντάσσονται οι 
«νεωτερικοί» ποιητές και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ποιηµάτων τους; 

Μονάδες 5 
 
β.     Σε ποιες περιόδους χωρίζεται  η  ρωµαϊκή λογοτεχνία σύµφωνα  µε 
την περιγραφική διαίρεση; 

Μονάδες 5 
 


