ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Ιs Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod
illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum
pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
Tum Ennius indignātus quod Nasica tam aperte mentiebātur: «Quid?» inquit «Ego
non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es
impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi
ipsi non credis?»
Itaque cavēte periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam,
quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse,
nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extrēmo discrimine
quondam fuisse.

1) Να κεηαθξάζεηε ηα παξαπάλσ θείκελα.

(Μονάδες 40)

2) Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο:
 abeuntes: ηην κληηική ενικού ζηο ίδιο γένος
 nomen: ηην ίδια πηώζη ζηον άλλο αριθμό
 hoc: ηην ονομαζηική πληθσνηικού θηλσκού γένοσς
 Quid: ηην ονομαζηική ενικού θηλσκού γένοσς
 vocem: ηη γενική πληθσνηικού
 tuam: ηην κληηική ενικού αρζενικού γένοσς ζηο α’ πρόζωπο για έναν κηήηορα
 impudens: ηη γενική πληθσνηικού οσδεηέροσ γένοσς ζηον ζσγκριηικό βαθμό
και ηον θεηικό βαθμό ηοσ ανηίζηοιτοσ επιρρήμαηος
 opibus: ηη γενική πληθσνηικού
 urbis: ηην αιηιαηική πληθσνηικού
 nimia: ηον ίδιο ηύπο ζηον σπερθεηικό βαθμό
 neminem: ηη δοηική ενικού ζηο οσδέηερο γένος
 extremo: ηον άλλο ηύπο ηοσ ίδιοσ βαθμού ζηην ίδια πηώζη ,γένος και αριθμό
 discrimine: ηην αιηιαηική ενικού
 ipsi: ηην αιηιαηική ενικού οσδέηεροσ γένοσς
(Μονάδες 15)
3) Να γξάςεηε ηνπο παξαθάησ ηύπνπο:
 secutus est: ηο γ’ πληθσνηικό οριζηικής ενεζηώηα
 interemptis: ηο α’ ενικό οριζηικής μέλλονηα ζηην ίδια θωνή
 dedit: ηο β’ πληθσνηικό σποηακηικής ενεζηώηα ζηην ίδια θωνή
 receipt: ηο β’ ενικό προζηακηικής ενεζηώηα ζηην ίδια θωνή
 pensatum est: ηο γ΄ πληθσνηικό σποηακηικής παρακειμένοσ ζηην άλλη θωνή
 rediit: ηο γ’ ενικό σποηακηικής σπερζσνηέλικοσ











indignatus: ηο απαρέμθαηο μέλλονηα
mentiebatur: ηην αιηιαηική ηοσ ζοσπίνο
cognosco: ηο απαρέμθαηο μέλλονηα ζηην άλλη θωνή
visne: ηον ίδιο ηύπο ζηην σποηακηική
es: ηο γ’ πληθσνηικό οριζηικής μέλλονηα
nolite: ηο β’ πληθσνηικό οριζηικής ενεζηώηα
credideritis: ηον ίδιο ηύπο ζηον παραηαηικό
consuluturum esse: ηον ίδιο ηύπο ζηον ενεζηώηα ηης άλλης θωνής
deponite: ηο α΄ ενικό οριζηικής ζσνηελεζμένοσ μέλλονηα ζηην ίδια θωνή
(Μονάδες 15)

4) Να αλαιύζεηε ηηο παξαθάησ κεηνρέο: abeuntes, quibus interemptis
(Μονάδες 5)
5) Tutamini patriam: α) Να εμαξηήζεηε ηελ πξόηαζε από ηνλ ζσζηό ηύπν
ηνπ «debeo» θαη λα επηθέξεηε ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο. β) Mε βάζε ηελ
πξόηαζε πνπ ζα πξνθύςεη από ην πξώην δεηνύκελν, λα ηξέςεηε ηελ
ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή. Να δειώζεηε ην πνηεηηθό αίηην.
(Μονάδες 6)
6) Neminem credideritis patriae cousulturum esse: Να μαλαγξάςεηε ηελ
πξόηαζε δειώλνληαο ηελ ‘απαγόξεπζε’ κε ηνλ άιιν δπλαηό ηξόπν.
(Μονάδες 3)
7) in extremο discrimine: Να αληηθαηαζηήζεηε ηνλ επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό κε
ηελ θαηάιιειε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε.
(Μονάδες 3)
8) quod Nasica tam aperte mentiebātur: Να αλαθέξεηε ην είδνο ηεο πξόηαζεο,
ηνλ ζπληαθηηθό ηεο ξόιν θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ εθθνξά ηεο.
(Μονάδες 3)
9) Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο παξαθάησ όξνπο: quibus, Pisaurum,
opibus, vobis, patriae (ηο ηελεσηαίο ζηο κείμενο).
(Μονάδες 5)
10) Visne scire? : Να εηζάγεηε ηελ επζεία εξώηεζε κε ηνπο ππόινηπνπο
δπλαηνύο ηξόπνπο, δηθαηνινγώληαο θάζε θνξά ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο
ηεο.
(Μονάδες 3)
11) quod illic aurum pensatum est: Να κεηαηξέςεηε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε
ζε κεηνρή.
(Μονάδες 2)
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