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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ  36-43

ΚΕΙΜΕΝΟ:

1. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo
cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit
et Samnites paupertatem eius mirati sunt.

2. In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui
subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem,
non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad
concordiam pertinerent.

3. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat
expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
Tandem puella longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut
sibi paulisper loco cederet.

4. Licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo
Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen
meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. Να μεταφραστούν το δεύτερο και το τέταρτο απόσπασμα από τα
παραπάνω κείμενα.

(40 μονάδες)
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II.
1.α ille, divitias, eius, locum, deus, filia, aliqua: Να δοθεί η ίδια

πτώση στον άλλον αριθμό (στο ίδιο γένος).

1.β. ligneo, congruens, longa, senex, infirmo: να τεθούν στον τύπο
που βρίσκονται και στους τρεις βαθμούς.

1.γ. cenantem, omnia, senex: κλίση σε ενικό και πληθυντικό στο
γένος που βρίσκονται.

(15 μονάδες)

2.α. subvenerit, fessa: χρονική αντικατάσταση.

2.β. miniteris: το ίδιο πρόσωπο να δοθεί σ’ όλες τις εγκλίσεις του
ίδιου χρόνου και να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή (στην
ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος) στον ίδιο χρόνο.

2.γ. destiti, meminero: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα της ίδιας
φωνής.

(15 μονάδες)

3.α. Ν’ αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: spectandum, equidem,
ad concordiam, quodam, proposito, mora, standi, corpore.

3.β. conservatam esse: να γίνει το απαρέμφατο ενεργητικό με τις
απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση.
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3.γ. Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις με το είδος τους:
α. «ut … nequeamus».                1. εναντιωματική
β. «nisi … subvenerit».               2.συμπερασματική
γ. «ut veni ad urbem». 3. χρονική με Υπ.
δ. «quae … perinerent».              4. βουλητική
ε. «dum … audiretur». 5. χρονική με Ορ.

στ. «ut sibi … cederet».                6. παραχωρητική
ζ. «Licet … miniteris». 7. υποθετική
η. «Etsi senex … sum».              8. αναφορική

3.δ. Οι προτάσεις β και ε από την προηγούμενη άσκηση να
χαρακτηριστούν αναλυτικά.

(15 μονάδες)

4.α. Ν’ αντικατασταθεί το in Literno με τα: Asia, Athenae, Roma,
Ephesus στην κατάλληλη πτώση, για να δηλωθεί ό,τι δηλώνει και ο
εμπρόθετος in Literno.

4.β. «numquam tamen ego hostem iudicabo Marium»: Να γίνει η
πρόταση απαρεμφατική (από ευθύ σε πλάγιο λόγο), αφού
εξαρτηθεί από τη φράση: «Quintus Mucius Scaevola dixit
Sullae…».

4.γ. assidentem, congruens: Nα αναλυθούν οι μετοχές σε αντίστοιχες
δευτερεύουσες προτάσεις.

4.δ. « Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius
mirati sunt»: Η υπογραμμισμένη πρόταση να συμπτυχθεί σε
μετοχή αιτιολογική.
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4.ε. «Si Caecilia mortua erit, Metellus puellam in matrimonium
ducet»: Nα επισημανθεί το είδος του υποθετικού λόγου και να
μετατραπεί στη δυνατή υπόθεση και στο αντίθετο του
πραγματικού στο παρόν.

(15 μονάδες)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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