ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis
annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin,
homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis? Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod
honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antiqui, sed sic loquere, ut viri aetatis
nostrae.
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.
1. Να µεταφραστούν τα κείµενα

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 40

2. Να γράψετε τις ζητούµενες πτώσεις
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15
sermone obsoleto : την ονοµαστική ενικού
multis : την αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθµό
neminem : την γενική ενικού ουδετέρου γένους
inepte : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθµό
bona : τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος
viri : την κλητική ενικού
minaci : την ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
moenia : την δοτική πληθυντικού
domus : την γενική πληθυντικού
mei : την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό
filium : την κλητική ενικού
libera : την γενική ενικού αρσενικού γένους στον υπερθετικό βαθµό
hos : την ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
servitus : την δοτική ενικού
3. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15
loquaris : το ίδιο τύπο στον µέλλοντα
scire : το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
intellegere : το α΄ ενικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα στην ίδια φωνή
vis : το β΄ πληθυντικό στην ίδια έγκλιση και στον ίδιο χρόνο
placere : το α΄ ενικό οριστικής µέλλοντα στην ίδια φωνή
sit : τον ίδιο τύπο στον παρακείµενο
vive : το απαρέµφατο παρακειµένου στην ίδια φωνή
perveneras : την αιτιατική του γερουνδίου
peperissem : το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
oppugnaretur : το απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή

mortua essem : την αιτιατική ενικού θηλυκού γένους της µετοχής µέλλοντα
pati : το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
possum : το γ΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα
pergis : το α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
manet : την αφαιρετική του σουπίνο

4. uteris : Να τραπεί το ρήµα έτσι ώστε να δηλώνεται η «απαγόρευση», στο ίδιο
πρόσωπο, µε όλους τους δυνατούς τρόπους. (Να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4
5. Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur : Να τραπεί ο υποθετικός λόγος
έτσι ώστε να δηλώνεται η «∆υνατή – πιθανή» υπόθεση
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2
6. si tu pergis : Να τρέψετε την δευτερεύουσα πρόταση σε µετοχή
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3
7. Contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet : Να τρέψετε τον
ευθύ λόγο σε πλάγιο, αφού εξαρτήσετε την περίοδο από το «Mater dixit filio»
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7
8. proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris : Να αναφέρετε το είδος της
πρότασης, τον συντακτικό της ρόλο και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον
χρόνο εκφοράς της
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4
9. Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι παρακάτω όροι : sermone, annis,
honesta, animo, tibi (αυτό µετά το «fuit»), mei, diu
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7
10.Sed antiquitatem tibi placere dicis : Ο πλάγιος λόγος να µετατραπεί σε ευθύ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3
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