ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam
venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.
Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: << Quid? >>inquit <<
Ego non cognosco vocem tuam? >>Visne scire quid Nasica responderit? << Homo es
impudens>>.
Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara
voce Scipioni nuntiaverunt ( incredibile auditu! ) virtutem eius admiratum se venisse.
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti
iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide
Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines
deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα
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2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
paucis diebus: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού.
quid: την ονομαστική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος .
ego: την γενική πληθυντικού αριθμού στο γ΄ πρόσωπο
tuam: τον ίδιο τύπο για πολλούς κτήτορες.
impudens: την δοτική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος στον συγκριτικό βαθμό
και τον θετικό βαθμό του επιρρήματος.
abiectis armis: την γενική πληθυντικού αριθμού.
incredibile: την κλητική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος.
fores: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
clara: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό.
deis immortalibus: την κλητική ενικού αριθμού.
domum: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
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3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους
fererit: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή.
venisset : την αφαιρετική του σουπίνο.
quaereret : τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο.
indignatus : το απαρέμφατο μέλλοντα.
cognosco : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή.
vis : τον ίδιο τύπο στην υποτακτική.
abiectis : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
appropinquaverunt : την αφαιρετική του γερουνδίου.
rettulerunt : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.
iussit :το α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.
reserari : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα.
venerati sunt : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο
ουδέτερο γένος.

posuissent : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή.
solent : τον ίδιο τύπο στον συντελεσμένο μέλλοντα.
reverterunt : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού.
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4. accipe : Να τρέψετε την προστακτική σε “ απαγόρευση “, στο ίδιο πρόσωπο, με
όλους τους δυνατούς τρόπους.
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5. quid postea Nasica fecerit : Να αναφέρετε το είδος της πρότασης, τη συντακτική
της θέση και να δικαιολογήσετε την εισαγωγή, την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς
της.
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6. Homo es impudens : Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση αφού την εξαρτήσετε από
το < Nasica dixit >
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7. abiectis armis : Να τρέψετε την μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση που θα
εισάγεται με τον σύνδεσμο < ubi >
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8. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt : Να τρέψετε την ενεργητική
σύνταξη σε παθητική.
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9. ( Praedones ) Scipioni nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse :Να
αντικατασταθεί το σουπίνο:α) με τελική πρόταση
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β) με causa και γενική γερουνδιακούΜΟΝΑΔΕΣ 1.5
γ) με ad και αιτιατική γερουνδιακού ΜΟΝΑΔΕΣ 1.5
10. Cum ante vestibulum dona posuissent : Να αντικαταστήσετε την δευτερεύουσα
πρόταση με αφαιρετική απόλυτη μετοχή.
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11. Visne scire? Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, να δικαιολογήσετε την
εισαγωγή και την εκφορά της
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12. Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τους παρακάτω όρους:
se ( δίπλα στο domi ), homo, tuam, armis, fores, auditu
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΠΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

