ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
«Ita est» inquit Accius «ut dicis: neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero,
quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura
et acerba nascuntur, post fiunt mitia et incunda.
«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano
virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi
permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, nasta eum transfixit et armis
spoliavit.
Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaveruntet clara
voce Scipioni nuntiaverunt incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec
postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit.
1) Να κεηαθξάζεηε ηα παξαπάλσ θείκελα.
2) Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο:














meliora: ηολ ίδηο ηύπο ζηολ σπερζεηηθό βαζκό.
pomis: ηελ αηηηαηηθή εληθού.
idem: ηε γεληθή πιεζσληηθού ζηο ίδηο γέλος.
mitia: ηελ αθαηρεηηθή εληθού ζηο ίδηο γέλος ζηολ ζσγθρηηηθό βαζκό.
singularis proelii: ηε γεληθή πιεζσληηθού.
eventu: ηε γεληθή εληθού.
quanto: ηελ ολοκαζηηθή εληθού ζηο ίδηο γέλος.
viribus suis: ηελ αθαηρεηηθή εληθού.
certamen: ηελ ίδηα πηώζε ζηολ άιιο αρηζκό.
fortior: ηολ ζεηηθό βαζκό ηοσ επηρρήκαηος.
abiectis: ηελ θιεηηθή ζηολ ίδηο αρηζκό θαη ζηο ίδηο γέλος.
incredibile: ηελ αθαηρεηηθή εληθού ζεισθού γέλοσς.
haec: ηε δοηηθή πιεζσληηθού ζηο ίδηο γέλος.

3) Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο:













dicis: ηο γ’ εληθό ορηζηηθής παραηαηηθού ηες παζεηηθής περηθραζηηθής ζσδσγίας
ζηο αρζεληθό γέλος.
spero: ηο β’ πιεζσληηθό σποηαθηηθής ελεζηώηα ζηελ ίδηα θωλή.
scribam: ηο γ’ πιεζσληηθό ορηζηηθής ζσληειεζκέλοσ κέιιοληα ζηελ ίδηα θωλή.
nascuntur: ηο απαρέκθαηο κέιιοληα.
fiunt: ηο β’ πιεζσληηθό προζηαθηηθής ελεζηώηα ζηελ άιιε θωλή.
congrediamur: ηολ ίδηο ηύπο ζηολ παραηαηηθό.
cernatur: ηολ ίδηο ηύπο ζηολ σπερζσληέιηθο.
confisus: ηο γ’ εληθό ορηζηηθής κέιιοληα.
permotus: ηο γ’ πιεζσληηθό σποηαθηηθής σπερζσληέιηθοσ ζηελ άιιε θωλή.
transfixit: ηελ αθαηρεηηθή ηοσ ζοσπίλο.
spoliavit: ηελ αηηηαηηθή ηοσ γεροσλδίοσ.
abiectis: ηο β’ εληθό προζηαθηηθής ελεζηώηα ζηελ άιιε θωλή.





admiratum: ηε κεηοτή κέιιοληα ζηελ θιεηηθή εληθού αρζεληθού γέλοσς.
rettulerunt: ηο απαρέκθαηο ελεζηώηα ζηε κέζε θωλή.
iussit: ηο α’ πιεζσληηθό ορηζηηθής κέιιοληα ζηε κέζε θωλή.

4) Να ηξαπνύλ νη παξαθάησ ππνγξακκηζκέλεο
i)

Haec
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Scipioni
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πξνηάζεηο ζε κεηνρέο:
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fores

reserari

iussit.

ii) quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et incunda.
5) i) abiectis armis: Να ηξαπεί ε κεηνρή ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε πνπ ζα
εηζάγεηαη κε ηνλ «cum» ηνλ ηζηνξηθό – δηεγεκαηηθό.
ii) permotus: Να κεηαηξαπεί ε κεηνρή ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε κε όινπο ηνπο
δπλαηνύο ηξόπνπο.
6) virtutem eius admiratum: Να δειώζεηε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζθνπνύ
i) κε γεξνύλδην θαη ii) κε ηειηθή πξόηαζε.
7) neque id me sane paenitet: Να αληηθαηαζηήζεηε ην «id» κε ηζνδύλακν ζπληαθηηθό
όξν θαη λα αλαθέξεηε ηε ζπληαθηηθή ζέζε ηνπ όξνπ πνπ πξνέθπςε.
8) singularis proelii: Να αληηθαηαζηήζεηε ηνλ επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό κε ηελ
θαηάιιειε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε.
9) Adulescens hasta eum transfigere debebat: Να ηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε
ζε παζεηηθή.
10) i) Να βξεζνύλ νη «θπξίσο αθαηξεηηθέο» ησλ θεηκέλσλ θαη λα αλαγλσξηζηνύλ
πιήξσο ζπληαθηηθά.
ii) Να αλαγλσξηζηνύλ πιήξσο ζπληαθηηθά νη εμήο όξνη: me, pugnandi, armis (ηο
δεύηερο ζηο θείκελο), auditu
11) congrediamur: Να δειώζεηε ηελ «απαγόξεπζε» ζην θαηάιιειν πξόζσπν ηνπ
ίδηνπ αξηζκνύ κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο.
12) ut dicis: Να αλαθέξεηε ην είδνο ηεο πξόηαζεο, ην ζπληαθηηθό ηεο ξόιν θαη λα
δηθαηνινγήζεηε ηελ εηζαγσγή θαη ηελ έθθξαζή ηεο.
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