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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

1) Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes
iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi
esse possumus.

2) Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus
imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in
castra importare iubet. Milites his verbis admonet:
«Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope
esse nuntiant.

3) Cum in venationibus eris , licebit tibi quoque pugillares
adportare: videbis non Dianam in montibus sed Minervam
errare. Vale!

4) Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se
ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum
extrahit et delictum punire parat. Populum concitat et
Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus Romanus
duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum,
deligere constituit.
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5) Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius,

regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet.

Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum,

pariet, quos lupa nutriet.

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α) Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα 4 και 5.
(μονάδες 40)

Β1) iubet: Να γράψετε το γ΄πληθυντικό πρόσωπο της
οριστικής σε όλους τους χρόνους της ενεργητικής και
μέσης φωνής. (μονάδες 6)

Β2) nuntiant: Να γράψετε τις μετοχές ενεστώτα και
μέλλοντα στην ονομαστική ενικού και στα 3 γένη.

(μονάδες 4)

Β3) remanere: Να κλιθεί η μετοχή ενεστώτα στο
ουδέτερο γένος και στους δυο αριθμούς.

(μονάδες 4,5)

Β4) adimit: Να γραφούν τα απαρέμφατα του ενεστώτα
και του μέλλοντα στην ενεργητική και μέση φωνή.

(μονάδες 4)

B5) Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

Ministri: ονομαστική και κλητική ενικού αριθμού.
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Interpretes: ονομαστική ενικού και δοτική πληθυντικού
αριθμού.

Omnes: αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού στο
ουδέτερο γένος του επιθέτου

Liberi: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού στο
αρσενικό γένος του επιθέτου.

Venationibus: ονομαστική και αφαιρετική ενικού
αριθμού.

Montibus: δοτική ενικού και γενική πληθυντικού.

Vulnere: ονομαστική ενικού και αιτιατική πληθυντικού.

His: ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό και
ουδέτερο γένος.

Quos: γενική ενικού και πληθυντικού αριθμού στο
ουδέτερο γένος.

Tribus: γενική πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται.

Pariet: μετοχή μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του
ουδετέρου γένους.

(μονάδες 11,5)

Γ1) Να γράψετε τον πλήρη συντακτικό χαρακτηρισμό για
κάθε έναν από τους παρακάτω όρους του κειμένου (είναι
υπογραμμισμένοι): magistratus, legum, servi, in Nerviis,
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legatos, his, cultro, ex vulnere, Tarquinio, Remum.
(μονάδες 20)

Γ2) adportare, punire: Να προσδιορίσετε το είδος των
απαρεμφάτων, τη συντακτική τους θέση και να
αιτιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους.

(μονάδες 3)

Γ3) «cultro se ipsam interficit»: τι είναι συντακτικά το se
και ποιο είδος αυτοπάθειας εκφράζει; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. (μονάδες 1,5)

Γ4) «quos lupa nutriet»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά
την πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, τι δηλώνει και
συντακτική θέση). (μονάδες 2,5)

Γ5) «Post annos»: Τι δηλώνει ο εμπρόθετος και ποια
τροποποίηση θα πρέπει να κάνουμε, αν στη θέση της
πρόθεσης post χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο
επίρρημα; (Μονάδες 3)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
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