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Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Καθηγήτρια:
Ονοματεπώνυμο:

Χρόνος: 3 ΩΡΕΣ
Τάξη: Γ

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit
ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos
inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno
dedit eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confrimavit.
Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.
........................................................................................................................
B. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem
Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu
apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens
dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne
recepit.
........................................................................................................................
Γ. Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium
ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus
esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam
venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. …
Visne scire quid Nasica responderit? Homo es impudens….
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.
(Μονάδες 40)
Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
1. nomen(que): ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
2. Cassium: κλητική ενικού
3. speciem: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
4. somnii: ονομαστική ενικού
5. capitis: ονομαστική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
6. iure:αιτιατική ενικού
7. abeuntes:αιτιατική και στους δύο αριθμούς στο ουδέτερο γένος
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8. aurum omne:αφαιρετική ενικού
9. domi : αφαιρετική ενικού
10. ianua :αιτιατική πληθυντικού
(Mονάδες 10)

B1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις αντωνυμίες
1. neminem = αφαιρετική ενικού στο ουδέτερο γένος
2. eandemque = γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος
3. ipsa = αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό γένος
4. quid = αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
(Μονάδες 8)
Β2α.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (για τους περιφραστικούς σχηματισμούς να
ληφθεί υπόψη το υποκείμενο):
1. aspexit: γ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής και
ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
2. concussit: πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής και γ ενικό υποτακτικής
υπερσυντελίκου παθητικής φωνής
3. inclamavit:α ενικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής φωνής και μετοχή ενεστώτα
στην ονομαστική πληθυντικού του ουδέτερου γένους της ενεργητικής φωνής
4. everterunt: απαρέμφατο μέλλοντα και στις δυο φωνές
5. est factus : ενικό οριστικής ενεστώτα και στις δύο φωνές
6. abeuntes :γ΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και α΄πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
7. venisset: ΄ενικό οριστικής ενεστώτα και ΄πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
8. dixisse: απαρέμφατο μέλλοντα και α΄πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
9. vis: γ ενικό οριστικής ενεστώτα και γ΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα
10. quaerenti: ενικό οριστικής παρακειμένου και μετοχή μέλλοντα στον ίδιο τύπο
11. es:γ΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα και α΄πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
12. responderit: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα και απαρέμφατο σ. μέλλοντα παθητικής φωνής
(Μονάδες 12)
3Γ1α.Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις και να δηλώσετε τον όρο
που συμπληρώνουν ή προσδιορίζουν:
de homine ,supplicio, capitis, flumen, immensam, quid, homo
(Mονάδες 7)
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Γ1β. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:
Μετοχές

Είδος

Υποκείμενο μετοχής

Συνημμένη

Απόλυτη

Χρονική αθμίδα

absens
deletis

(Μονάδες 4)

Γ1γ. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam
venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. …
Στο κείμενο να βρεθούν και να αναγνωριστούν (μόνο είδος ) οι δευτερεύουσες προτάσεις .
(Μονάδες 2)
Γ2α. Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset , Nasica sensit illam domini iussu id
dixisse….. η δευτερεύουσα πρόταση να εισαχθεί με τον σύνδεσμοcum τον αντίστροφο .
(Μονάδες 4)
Γ2β.Στην πρόταση η ενεργητική σύνταξη να γίνει παθητική .
- quid Nasica responderit
(Μονάδες 3)

Γ2γ. Mε ρήμα εξάρτησης το “Νasica dixit” να γίνει η απαρεμφατική σύνταξη την πρόταση
«Homo es impudens».
(Μονάδες 4)
Γ2δ. exclamavit Nasica se domi non esse = το ρήμα της πρότασης exclamavit να μεταφερθεί
στην παθητική φωνή , στον ίδιο χρόνο και προσωπικό. Επιφέρετε τις αλλαγές στη νέα
πρόταση.
(Μονάδα 2)
Γ. 2. ε. domi= ποια είναι η επιρρηματική λειτουργία της πτώσης; Δηλώστε τις υπόλοιπες
λειτουργίες του τόπου.
(Μονάδες 3)

ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!
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