ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum
praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur,
vultum risu solvit et protinus dixit: << Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis
ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam
ipsum fieri locupletem>>.
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo
perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit:<< intra illa moenia
domus ac penates mei sunt, mater, coniunx liberique>>? Ergo ego nisi peperissem,
Roma non oppugnaretur; Nisi filium haberem, libera in libera patria mortua
essem.Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum:at contra hos, si
pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.
B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.

(ΜΟΝΑΔΕΣ 40)

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους
• ligneo : την κλητική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
• eius: την ονομαστική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
• pondus:την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
• vultum: την δοτική ενικού αριθμού
• ineptae:τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
• ministri:την κλητική ενικού αριθμού
• cenantem:την γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
• spectandum:την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
• filium:την κλητική ενικού αριθμού
• libera: την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος στον συγκριτικό βαθμό
και τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος
• nihil:την δοτική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
• mei:την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
• moenia:την γενική στον ίδιο αριθμό
• servitus:τηv γενική ενικού αριθμού
(ΜΟΝΑΔΕΣ 15)
3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους :
• assidentem : το α΄ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή
• spectandum : το γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
• contempsit : την αιτιατική του γερουνδίου
• mirati sunt : το απαρέμφατο μέλλοντα ( να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο )
• attulissent : το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
• uteretur : τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο
• narrate : το α΄πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
• malle : το β΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
• fieri : το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή

•
•
•
•
•
•

peperissem : την αφαιρετική του σουπίνο
pati : το α΄ενικό υποτακτικής παρατατικού
possum : το γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
pergis : το γ΄ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
manet : το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή
cecidit : το α΄ενικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
(ΜΟΝΑΔΕΣ 15)

4. narrate: Να τρέψετε την προστακτική σε ‘απαγόρευση’, στο ίδιο πρόσωπο, με
όλους τους δυνατούς τρόπους.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 2)
5. Cum ad eum magnum pondus auri attulissent:Να αντικαταστήσετε την
δευτερεύουσα πρόταση με αφαιρετική απόλυτη μετοχή.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 3)
6. α) Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur
(δυνατή-πιθανή υπόθεση)
β) si pergis,….manet ( αντίθετο του πραγματικού στο παρελθόν )
Να τραπούν οι παραπάνω υποθετικοί λόγοι στο είδος που αναφέρεται στην
παρένθεση.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 4)
7. Hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet:Να επαναδιατυπώσετε
την περίοδο αφού την εξαρτήσετε από το ‘Mater dixit filio’.
(ΜΟΝΑΔΕΣ
3,5)
8. Narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri
locupletem:Να τρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5)
9. ut eo uteretur:Να αναφέρετε το είδος της πρότασης, τον συντακτικό της ρόλο και
να δικαιολογήσετε την εισαγωγή, την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 5)
10. Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι παρακάτω λέξεις:
in scamno, spectandum, cenantem, eo, imperare, tibi (το δεύτερο κατά σειρά),
animo, mei, miserrima, diu.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)
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