ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35
Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam
mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo
sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est.
2.Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus
sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut
corvum doceret parem salutationem.
3.Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore
libentissime meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris
victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit.
4.Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi
permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta
eum transfixit et armis spoliavit.
5.Quam multas imagines fortissimorum virorum –non solum ad
intuendum, verum etiam ad imitandum- scriptores et Graeci et
Latini nobis reliquerunt!
6.Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae
appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile
auditu!) virtutem eius admiratum se venisse.
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Σελίδα 1

Β΄ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα 1, 3, 4 και 5.

[Μονάδες 40]

Β1. Parvi, fortior, multas, clara:
Α) Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους δυο άλλους βαθμούς και να
σχηματίσετε το αντίστοιχο επίρρημα και στους τρείς βαθμούς.
[Μονάδες 4]
Β) fortior: Να κλιθεί το ουδέτερο και θηλυκό γένος του επιθέτου στο
θετικό βαθμό μόνο στον ενικό αριθμό.

[Μονάδες 2,5]

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
Hominem: κλητική ενικού Nihili:
ονομαστική ενικού Corvum:
αιτιατική πληθυντικού
Salutationem: αφαιρεττκή ενικού
Patre: κλητική ενικού
Certamen: αιτιατική πληθυντικού
Hoste: γενική πληθυντικού
Imagines: αφαιρετική πληθυντικού
Virorum: κλητική ενικού
Armis: κλητική πληθυντικού
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Σελίδα 2

Voce: γενική πληθυντικού
Libentissime: ονομαστική πληθυντικού στο θετικό βαθμό του
αντίστοιχου επιθέτου στο ουδέτερο γένος

[Μονάδες 6]

Β3. Rediens: Να γράψετε την αιτιατική πληθυντικού των μετοχών ενεστώτα
και στα 3 γένη

[Μονάδες 2]

Β4. Abiectis:
Α. Να γράψετε το β΄ενικό και το γ΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στη
μέση φωνή

[Μονάδα 1]

Β. Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
[Μονάδα 1]
Β5. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
Quanti: την ίδια πτώση και γένος στον πληθυντικό αριθμό
Eo: την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος
Suis: τον ίδιο τύπο του β΄προσώπου της αντωνυμίας
Nobis: την ίδια πτώση και γένος στον άλλο αριθμό

[Μονάδες 2]

Β6. Confisus: χρονική αντικατάσταση στο γ΄πληθυντικό υποτακτικής και
χρονική αντικατάσταση στα απαρέμφατα.

[Μονάδες 6]

Β7. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
Mitte: αφαιρετική σουπίνο
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Σελίδα 3

Investiga: δοτική του γερουνδίου
Deduc: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα στη μέση φωνή
Sit: γ΄πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
Emit: τον ίδιο τύπο στη μέση φωνή
Permotus: το β΄ενικό οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής
Ruit: αιτιατική πληθυντικού μετοχής μέλλοντα στο αρσενικό γένος
Transfixit: το ίδιο πρόσωπο και χρόνο υποτακτικής μέσης φωνής
Intuendum: απαρέμφατο μέλλοντα
Reliquerunt: το γ΄ενικό οριστικής ενεστώτα και παρακειμένου στην
ενεργητική φωνή

[μονάδες 5,5]

Γ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις: quanti,
Caesaris, sestertium, virtutis, viribus, pugnandi, iniussu
[Mονάδες 7]
Γ2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι εξής δευτερεύουσες προτάσεις:
α) quanti homo sit
β) ut corvum doceret parem salutationem
γ) quod ut praedones animadverterunt

[Μονάδες 3]

Γ3. auditu, admiratum: Να αναγνωριστει η συντακτική τους λειτουργία και
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Σελίδα 4

να αντικατασταθούν από ισοδύναμο τύπο γερουνδίου.
[Μονάδες 4]
Γ4. noli spectare, hoste: Να αντικατασταθούν από ισοδύναμο τύπο.
[Μονάδες 2]
Γ5. tu hominem investiga: Να αντικατασταθεί η προστακτική από
debeo+απαρέμφατο και, έπειτα, από παθητική περιφραστική συζυγία.
[Μονάδες 4]
Γ6. Να αναλυθούν σε δευτερεύουσες προτάσεις: patre imperatore,
abiectis armis

[Μονάδες 5]

Γ7. ad imitandum (imagines): Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους
δυνατούς τρόπους.

[Μονάδες 5]

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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Σελίδα 5

