ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
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 in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque
dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora
standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.
Qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem
non credendo confirmaverunt ; quorum auctoritatem secuti multi, non solum
improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id
factum esse dicerent.
Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et
infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
1)Να μεηαθπάζεηε ηα παπαπάνω κείμενα.
2)Να γπάψεηε ηοςρ ζηηούμενοςρ ηύποςρ:
focum: ηην ονομαζηική πληθςνηικού.
cenantem: ηη γενική πληθςνηικού ζηο ίδιο γένορ.
sacello quodam: ηην αιηιαηική ενικού.
nocte: ηην αιηιαηική πληθςνηικού.
aliqua: ηην ονομαζηική πληθςνηικού οςδεηέπος γένοςρ.
loco: ηην κληηική ενικού.
mollibus sententiis: ηην ίδια πηώζη ζηον άλλο απιθμό.
multi: ηον ίδιο ηύπο ζηον ζςγκπιηικό βαθμό.
spem: ηη δοηική ενικού.
crudeliter: ηον ίδιο ηύπο ζηον ςπεπθεηικό βαθμό.
hunc: ηη δοηική ενικού ζηο θηλςκό γένορ.
infelix: ηην ονομαζηική πληθςνηικού οςδεηέπος γένοςρ.
te: ηη δοηική πληθςνηικού ζηο γ΄ππόζυπο.
3) Να γπάψεηε ηοςρ ζηηούμενοςρ ηύποςρ:
cenantem: ηον ίδιο ηύπο ζηον μέλλονηα
praebuit: ηο α’ ενικό οπιζηικήρ μέλλονηα ζηην ίδια θυνή
contempsit: ηο γ’ ενικό ςποηακηικήρ παπαηαηικού ζηην ίδια θυνή
mirati sunt: ηο β’ ενικό πποζηακηικήρ ενεζηώηα
persedebat: ηην αιηιαηική ηος ζοςπίνο
expectabatque:ηο γ’ πληθςνηικό ςποηακηικήρ ενεζηώηα ζηην ίδια θυνή
standi: ηο απαπέμθαηο παπακειμένος ζηην ίδια θυνή
fessa: ηο απαπέμθαηο μέλλονηα(Να ληθθεί ςπότη ηο κείμενο)
cederet: ηο α’ ενικό οπιζηικήρ ζςνηελεζμένος μέλλονηα ζηην ίδια θυνή
nascentem: ηον ίδιο ηύπο ζηον παπακείμενο

credendo: ηο γ’ ενικό ςποηακηικήρ ςπεπζςνηελίκος ζηην ίδια θυνή
factum esse: ηο α’ πληθςνηικό οπιζηικήρ παπαηαηικού ζηην ίδια θυνή
dicerent: ηο β’ ενικό πποζηακηικήρ μέλλονηα ζηην ίδια θυνή
sum: ηο γ’ ενικό ςποηακηικήρ μέλλονηα(Να ληθθεί ςπότη ηο κείμενο)
traxit: ηην αιηιαηική ηος γεποςνδίος
4) spectandum: Να ανηικαηαζηήζεηε ηο γεπούνδιο με δεςηεπεύοςζα ηελική
ππόηαζη.
5)nascentem, fessa: Να ανηικαηαζηαθούν οι μεηοσέρ με ηην καηάλληλη
δεςηεπεύοςζα ππόηαζη, με κάθε δςναηό ηπόπο.
6) si…..animadvertissem, ….dicerent: Να ηπαπεί ο ςποθεηικόρ λόγορ έηζι
ώζηε να δηλώνεηαι η «δςναηή – πιθανή» ςπόθεζη.
7) mollibus sententiis: Να ανηικαηαζηήζεηε ηον επιθεηικό πποζδιοπιζμό με
ηην καηάλληλη δεςηεπεύοςζα ππόηαζη.
8) Qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt ; Qui coniurationem
nascentem non credendo confirmaverunt: Να ηπέτεηε ηην ππώηη κύπια
ππόηαζη ζε μεηοσή (σπονική).
9) Num ad hostem veni? : Να ηπαπεί η εςθεία επώηηζη έηζι ώζηε να
αναμένεηαι καηαθαηική απάνηηζη
10) Crudeliter et regie id factum esse dicerent: Να ανηικαηαζηήζεηε ηο
παθηηικό απαπέμθαηο με ενεπγηηικό και να κάνεηε ηιρ αναγκαίερ αλλαγέρ
11) In hoc me longa vita trahere debebat?: Να ηπέτεηε ηην ενεπγηηική
ζύνηαξη ζε παθηηική.
12) ut primum exsulem deinde hostem te viderem:
i.
ii.

Να αναθέπεηε ηο είδορ και ηη θέζη ηηρ ππόηαζηρ, να δικαιολογήζεηε
ηην ειζαγυγή ηηρ, καθώρ και ηην έγκλιζη και ηον σπόνο εκθοπάρ ηηρ.
Να ηην ηπέτεηε έηζι ώζηε ηο αποηέλεζμα να θευπείηαι ππάξη
ολοκληπυμένη ζηο παπελθόν.

13) Να αναγνωπιζθούν πλήπωρ ζςνηακηικά οι εξήρ όποι: eis, mora,
standi, sibi, regie, exsulem.
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