ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur, quam fuerint
inopes amicōrum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: "Tum intellexi,
quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre
poteram".
Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese
monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum
aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ;
praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse
cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum
suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti.

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

ΜΟΝΑΔΕΣ 40

2.











Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις :
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
inopes : τη γενική πληθυντικού και την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος
hoc : την ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους
neutris : τη γενική και τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος
durius : την ονομαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος
quodam die : τη γενική πληθυντικού
eum locum : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
amicis : την κλητική ενικού
somno : την ονομαστική πληθυντικού
postero : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό
cubiculum : τη δοτική πληθυντικού

3.













Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους :
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
ceciderunt : το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή
intellegitur : το α΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή
fuerint : τον ίδιο τύπο στον παρατατικό
ferunt : το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
poteram : το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
videbatur : τον ίδιο τύπο στην υποτακτική υπερσυντελίκου
praedicabat : το α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στη ίδια φωνή
fugit : το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
credita est : το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή
iussit : την αιτιατική του γερουνδίου
tacere : το α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
emitteret : την αφαιρετική του σουπίνο

 dixit : την ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους της μετοχής ενεστώτα
 perisset : το α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
 reverti : το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
4. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur : Να τραπεί ο υποθετικός λόγος στα
εξής είδη :
α) αντίθετο του πραγματικού στο παρόν
β) δυνατή – πιθανή υπόθεση
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
5. Quod imperandum militibus esset : Να αντικαταστήσετε την παθητική
περιφραστική συζυγία με τον κατάλληλο τύπο του «debeo + απαρέμφατο» .
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
6. Exulantem : Να τρέψετε την μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση (Να
θεωρήσετε ότι εξαρτάται από το dixisse).
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
7. Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris
gratiam referre poteram : Να επαναδιατυπώσετε την περίοδο, αφού την
εξαρτήσετε από το «Tarquinius dicit».
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
8. In quo ipse cum amicis futurus esset : Να αναφέρετε το είδος της πρότασης
και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
9. Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τους παρακάτω όρους : amicorum,
gratiam, sese, die (αυτό που βρίσκεται μετά το «postero»), sibi, reverti.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
10. Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in
quo ipse cum amicis futurus esset : Να τρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

