ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit
eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad
illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt.
Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus
proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et
iners habētur.
Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt urbem
Romam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. Tum Camillus, qui
diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam,
absens dictātor est factus

1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα.
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2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους :
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 caeli : την ονομαστική ενικού
 motibus : την γενική ενικού
 modo : την ονομαστική πληθυντικού
 alacrem : την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος

 liberales : την γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος
 illam : την γενική ενικού αρσενικού γένους
 victoriam : την αφαιρετική πληθυντικού
 equestribus proeliis : την αιτιατική ενικού
 pedibus : την κλητική ενικού
 res : την αφαιρετική ενικού
 iners : την κλητική πληθυντικού ουδετέρου γένους
 flumen : την ονομαστική πληθυντικού
 deletis : την δοτική ενικού στο ίδιο γένος
 quo : την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος
3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους :
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 disputavit : τη μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους
 misit : την αιτιατική του γερουνδίου
 dederunt : το γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
 gerit : την αφαιρετική του σουπίνο

 creantur : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
 desiliunt : το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή
 proeliantur : το απαρέμφατο μέλλοντα (Να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)
 habetur : το γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα στην άλλη φωνή
 deletis : το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
 everterunt : το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
 acceperunt : το απαρέμφατο ενεστώτα στη μέση φωνή
 fuerat : το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
 divisam : το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στην άλλη φωνή

 est factus : το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή και το β΄ ενικό
οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή

4. Cum civitas bellum gerit : Να αντικαταστήσετε τη δευτερεύουσα πρόταση με μετοχή.
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5. divisam, absens, deletis legionibus : Να τρέψετε τις μετοχές στην αντίστοιχη
δευτερεύουσα πρόταση ( η deletis legionibus να αναλυθεί μόνο με τον «cum» τον
ιστορικό – διηγηματικό ).
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6. proeliantur : Να τραπεί ο τύπος έτσι ώστε να δηλώνεται η ¨απαγόρευση¨, στο
κατάλληλο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού, με όλους τους δυνατούς τρόπους.
( Να λάβετε, αν χρειαστεί, υπόψη το υποκείμενο )
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7. equestribus proeliis : Να αντικατασταθεί ο επιθετικός προσδιορισμός με την
κατάλληλη δευτερεύουσα πρόταση
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8. creantur : Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια στο β΄ πρόσωπο της οριστικής
παρακειμένου της ενεργητικής φωνής.
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9. Cum civitas bellum gerit : Να δηλώσετε το είδος της πρότασης, το συντακτικό της ρόλο
και να αναφέρετε την ονομασία του συγκεκριμένου «cum».
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10. Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι εξής όροι : stellarum, alacrem, Paulianam,
proeliis, res, legionibus, pro quo.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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