ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Quin, homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis? Sed antiquitatem tibi placere
dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antiqui, sed sic
loquere, ut viri aetatis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe
semper in memoria et in pectore : “tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens
atque inauditum”.
Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae
vident, dissimulent : qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt
coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem
secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem
crudeliter et regie id factum esse dicerent.
1. Να μεταφραστούν τα κείμενα

(Μονάδες 40)

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους
(Μονάδες 15)
 homo inepte : την γενική πληθυντικού
 bona : τον συγκριτικό βαθμό του αντίστοιχου επιρρήματος
 pectore : την αιτιατική ενικού
 scopulum : την κλητική ενικού
 insolens : την αφαιρετική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού στο
ίδιο γένος
 hoc ordine : την ονομαστική ενικού
 spem : την γενική ενικού
 mollibus sententiis : την γενική πληθυντικού
 multi : τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό
 hunc : την ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
(Μονάδες 15)
3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους
 taces : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
 vis : το γ΄πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
 consequaris : το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενο)
 vive : το α΄πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
 scriptum est : το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
 fugias : το απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή
 sunt : το α΄ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
 videant : την αιτιατική του σουπίνο
 aluerunt : την δοτική του γερουνδίου
 nascentem : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
 credendo : το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή
 confirmaverunt : τα α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
 factum esse : το α΄πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια
φωνή
 dicerent : το γ΄πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα της ενεργητικής
περιφραστικής συζυγίας (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)

4. Να επαναδιατυπώσετε την παρακάτω περίοδο, αφού την εξαρτήσετε από τη
φράση που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση
«Nonnulli sunt in hoc ordine, qui ea, quae imminent, non videant» (Cicero
dixit)
(Μονάδες 5)
5. «tamquam scopulum» : Να αντικαταστήσετε τη βραχυλογική φράση με την
αντίστοιχη υποθετική παραβολική πρόταση
(Μονάδες 2)
6. «consequaris» : Να τρέψετε την υποτακτική σε «απαγόρευση» στο ίδιο
πρόσωπο και με τους δύο δυνατούς τρόπους.(Να λάβετε υπόψη το
υποκείμενο μέσα από το κείμενο).
(Μονάδες 4)
7. «Si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent»:
Να τραπεί ο υποθετικός λόγος στο είδος της «Δυνατής‐ πιθανής υπόθεσης».
(Μονάδες 3)
8. «nascentem» : Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα
πρόταση
(Μονάδες 2)
9. «quod honesta et bona et modesta sit» : Να αναφέρετε το είδος της
πρότασης, τον συντακτικό της ρόλο και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και
τον χρόνο εκφοράς της.
(Μονάδες 4)
10. Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τους εξής όρους : “tibi, modesta,
a C. Caesare, Catilinae, sententiis, non credendo, in hunc, regie”
(Μονάδες 8)
11. «quae imminent» : Να τραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή
(Μονάδες 2)
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