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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Κειμ.21-27)

Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ

Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ.

Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum,
everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam
acceperunt. quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum
civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post
hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

Β.quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac
marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: «Bene quievit,
libenter cibum sumpsit». Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent
prorumperentque, egrediebatur: tum se dolori dabat et paulo post siccis
oculis redibat.

Γ.Cum P.Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti
Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id
dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit.

Δ.Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.
Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae
consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam
fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta
est.

Ε.Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate
recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam
suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit.

Μονάδες 40
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Β΄ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

Flumen: δοτική πληθυντικού αριθμού

Illa: αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος

Filium: δοτική πληθυντικού αριθμού

Cibum: ονομαστική ενικού αριθμού

Ennium: κλητική ενικού αριθμού

Quaerenti: γενική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος μετοχής παρακειμένου

Urbis: γενική πληθυντικού

Discrimine: αιτιατική πληθυντικού

Pacuvius: γενική ενικού

Grandi: ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος Μονάδες 5

Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω
ρηματικούς τύπους:

Acceperunt: αιτιατική πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο γένος

Interemptis: την ίδια πτώση, γένος και αριθμό της μετοχής του ενεστώτα

Appensum: β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή

Rediit: την προστακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή
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Reversus est: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του
υποκειμένου)

Vivere: τον ίδιο τύπο στη μέση φωνή

Quievit: την αφαιρετική πτώση του σουπίνο

Sumpsit: το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού στη μέση
φωνή

Vincerent: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο της ενεργητικής φωνής

Prorumperent: το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ενεργητική
και μέση φωνή (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου)

Fecerit: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ενεργητική και μέση φωνή

Μονάδες 15

Β3. vivere, egrediebatur: χρονική αντικατάσταση στο α΄ πληθυντικό υποτακτικής
στη φωνή που βρίσκονται (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου)

Μονάδες 5

Β4. Confidere:

α) Να γράψετε το γ΄πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του μέλλοντα,

β) να γράψετε το γ΄ενικό οριστικής και υποτακτικής σε όλους τους χρόνους,

γ) να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων.
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(Σημείωση: στους περιφραστικούς τύπους όλης της παραπάνω άσκησης να
ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) Μονάδες 5

Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω όρων (είναι
υπογραμμισμένοι): Brenno duce, suae, paulo, siccis, non esse, iussu, opibus,
patriae, Tarentum, aetate, multo, ei Μονάδες 12

Γ2. Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων, να
αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους και να προσδιορίσετε τη
συντακτική τους θέση:

Α) quod illic aurum pensatum est.

Β) quid postea Nasica fecerit. Μονάδες 6

Γ3. paulo post: Τι είναι συντακτικά το paulo και το post; Πως θα διαμορφωθεί η
φράση, αν στη θέση του post χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη πρόθεση;

Μονάδες 3

Γ4. interroganti, appensum: Να γράψετε τον πλήρη συντακτικό χαρακτηρισμό
των μετοχών και να αιτιολογήσετε τη βαθμίδα τους. Μονάδες 2
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Γ5. Accipe nunc: Να μετατρέψετε την παραπάνω κύρια πρόταση σε αρνητική και
με τους δυο τρόπους. Μονάδες 2

Γ6. Brenno duce: Να αναλυθεί η φράση σε ισοδύναμη συντακτική μορφή με
όλους τους πιθανούς τρόπους. Μονάδες 3

Γ7. deletis legionibus: Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση με όλους
τους πιθανούς τρόπους. Μονάδες 2
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