ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticōrum in tecto
conlocāvit. Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et
clarā voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. Haec
postquam domestici Scipiōni rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit. Praedōnes
postes ianuae tamquam sanctum templum venerāti sunt et cupide Scipiōnis dextram osculāti
sunt.
Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit.
Samnitium divitias contempsit et Samnītes paupertātem eius mirāti sunt. Nam cum ad eum
magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uterētur, vultum risu solvit et protinus
dixit: «Supervacaneae, nē dicam ineptae, legatiōnis ministri, narrāte Samnitibus Manium Curium
malle locupletibus imperāre quam ipsum fieri locuplētem».

1) Να μεταφράςετε τα παραπάνω κείμενα.
(Μονάδες 40)
2) Να γράψετε τισ ηθτοφμενεσ πτϊςεισ:
 abiectis armis: τθν γενικι πλθκυντικοφ
 incredibile: τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο ίδιο γζνοσ
 clara: τον ίδιο τφπο ςτον ςυγκριτικό βακμό
 haec: τθν δοτικι ενικοφ ςτο ίδιο γζνοσ
 cupide: τον ίδιο τφπο ςτον υπερκετικό βακμό
 focum: τθν κλθτικοφ ενικοφ
 spectandum: τθν ονομαςτικι ενικοφ ςτο ίδιο γζνοσ
 cenantem: τθν αφαιρετικι ενικοφ ςτο ίδιο γζνοσ
 magnum: τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ κθλυκοφ γζνουσ ςτον ςυγκριτικό βακμό και τον
ςυγκριτικό βακμό του επιρριματοσ
 pondus: τθν κλθτικι πλθκυντικοφ
 eo: τθν αιτιατικι ενικοφ ςτο ίδιο γζνοσ
 vultum: τθν γενικι πλθκυντικοφ
 ineptae: τον ίδιο τφπο ςτον ςυγκριτικό βακμό
(Μονάδες 15)
3) Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ:
 venisse: τθν αιτιατικι του ςουπίνο
 conlocavit: το γ’ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι
 nuntiaverunt: τον ίδιο τφπο ςτον μζλλοντα
 admiratum: το α’ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα
 rettulerunt: το β’ πλθκυντικό προςτακτικισ ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι
 iussit: τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ ουδετζρου γζνουσ τθν μετοχισ ενεςτϊτα
 venerati sunt: το απαρζμφατο μζλλοντα









4)
5)
6)

7)
8)
9)

assidentem: τον ίδιο τφπο ςτον μζλλοντα
spectandum: το β’ ενικό υποτακτικισ παρατατικοφ ςτθν ίδια φωνι
contempsit: τθν γενικι του γερουνδίου
praebuit: το απαρζμφατο ενεςτϊτα ςτθν άλλθ φωνι
uteretur: τον ίδιο τφπο ςτον υπερςυντζλικο
missum: το γ’ πλθκυντικό οριςτικισ ενεςτϊτασ ςτθν ίδια φωνι
malle: το β’ πλθκυντικό οριςτικισ ενεςτϊτα
fieri: τθν ονομαςτικι ενικοφ κθλυκοφ γζνουσ του γερουνδιακοφ

(Μονάδες 15)
abiectis armis: Να μετατρζψετε τθ μετοχι ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα πρόταςθ που κα
ειςάγεται με τον “cum” τον ιςτορικό – διθγθματικό.
(Μονάδες 2)
captum: Να αντικαταςτιςετε το ςουπίνο με γεροφνδιο (με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ )
και με τελικι πρόταςθ
(Μονάδες 3)
Manius Curius divitias Samnitium contemnere debuit: Να τρζψετε τθν ενεργθτικι ςφνταξθ
ςε πακθτικι (να αντικαταςτιςετε το debeo + απαρζμφατο με τον κατάλλθλο τφπο τθσ
πακθτικισ περιφραςτικισ ςυηυγίασ)
(Μονάδες 4)
ex ligneo catillo: Να αντικαταςτιςετε τον επικετικό προςδιοριςμό με τθν αντίςτοιχθ
δευτερεφουςα πρόταςθ
(Μονάδες 3)
narrate: Να τρζψετε τθν προςτακτικι ςε ‘ απαγόρευςθ ‘ ςτο ίδιο πρόςωπο του άλλου
αρικμοφ και με τουσ δυο δυνατοφσ τρόπουσ
(Μονάδες 2)
Manius Curius vultum risu solvit; Manius Curius protinus dixit: Να μετατρζψετε τθν πρϊτθ
κφρια πρόταςθ ςε αφαιρετικι απόλυτθ μετοχι.
(Μονάδες 2)

10)cum se ipsum captum venisse eos existimasset: Να αναφζρετε το είδοσ τθσ πρόταςθσ, τον
ςυντακτικό τθσ ρόλο και ςτθ ςυνζχεια να δικαιολογιςετε τθν ζγκλιςθ και τον χρόνο εκφοράσ
τθσ.
(Μονάδες 4)
11) Να αναγνωρίςετε πλιρωσ ςυντακτικά τουσ εξισ όρουσ: admiratum, armis, auditu, eis,
spectandum, locupletem
(Μονάδες 6)
12)Scipio: Να δθλϊςετε τθ φράςθ « μζςω του Σκιπίωνα» με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ.
(Μονάδες 2)
13)Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt: Να ξαναγράψετε τθν πρόταςθ
μετατρζποντασ το ριμα ςτον κατάλλθλο τφπο τθσ υποτακτικισ και επιφζροντασ τισ αναγκαίεσ
αλλαγζσ.
(Μονάδες 2)

Επιμζλεια : Πατσιάς Βασίλης – Μωυσιάδου Ιωάννα

