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ΘΕΜΑΤΑ

A. Mετάφραση αποσπασμάτων « Congrediamur, ut…..morte multavit» και
«Quotienscumque avis non respondebat….Caesar dixit»
Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum
praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed
paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his
verbis proelio lacessitus est : « Congrediamur, ut singularis proelii eventu
cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat ». Tum adulescens,
viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in
certamen ruit ; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim
hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset,
adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei
occurit corvum tenens. Caesaris multum interfuit corvum emere. Itaque viginti
milibus sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut
corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat.
Quotienscumque avis non respondebat, sutor dicere solebat “Oleum et operam
perdidi”. Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum
Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit.
Β. Παρατηρήσεις
1. Να γραφούν οι τύποι που σας ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις
1. nobili genere= ονομαστική ενικού
2. exercitui= δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
3. filius =γενική και κλητική ενικού
4. his verbis= ονομαστική πληθυντικού
5. singularis proelii =κλητική πληθυντικού
6. virtute =γενική πληθυντικού
7. viribus suis =αιτιατική πληθυντικού
8. audita salutatione =ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
9. homo quidam=γενική πληθυντικού
10.avis =αφαιρετική ενικού
Μονάδες 10
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2. α.fortior = Να μεταφερθεί το επίθετο στους άλλους βαθμούς, στο ίδιο γένος
αριθμό και πτώση, και να γραφεί η αφαιρετική ενικού του θετικού και
συγκριτικού βαθμού.
β.Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιρρημάτων multum, diu, post.
Μονάδες 5
3. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται
1) natus =μετοχή μέλλοντα (αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους)
2) abiret =μετοχή ενεστώτα (γενική ενικού στο ουδετέρου γένος )
3) edixit=β΄ενικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα και β΄ενικό
υποτακτικής παρακειμένου παθητικής φωνής
4) congrediamur = αφαιρετική σουπίνου και απαρέμφατο ενεστώτα
5) confisus= γενική γερουνδίου και απαρέμφατο παρακειμένου
6) revertisset = απαρέμφατο μέλλοντα και γ΄ενικό οριστικής παρατατικού
7) fugati erant =γ΄ενικό οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή και
β΄ενικό οριστικής μέλλοντα στην οικεία φωνή
8) tenens= αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
9) respondebat=γ΄πληθυντικό υποτακτικής ενεργητικού
μέλλοντα και
δοτική γερουνδίου
10)
didicit=β΄ενικό προστακτικής ενεργητικού
ενεστώτα και
β΄πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου
11)
ruit = μετοχή μέλλοντα (αιτιατική ενικού αρσενικού γένους ) και
απαρέμφατο συντ. μέλλοντα π.φ.
12)
cernatur= ίδιος τύπος στην οριστική παρακειμένου και
απαρέμφατο μέλλοντα στην οικεία φωνή
13)
solebat=ο ίδιος τύπος στο μέλλοντα και τον υπερσυντέλικο
14)
attulit=προστακτική ενεστώτα β΄πληθυντικό ενεργητικής φωνής
και απαρέμφατο ενεστώτα παθητικής φωνής
15)
perdidi=απαρέμφατο μέλλοντα και γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα
στην ίδια φωνή
Μονάδες 15
4. Να μεταφερθούν οι περίοδοι σε πλάγιο λόγο με ρήμα εξάρτησης
Ιs dixit
α.Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus,
iniussu consulis in certamen ruit ;
Caesar narrat
β. «Oleum et operam perdidi»
Μονάδες 3
5. Να τραπεί η ενεργητική σε παθητική φωνή και το αντίστροφο
 (adulescens) a duce hostium his verbis proelio lacessitus est
 “Statim hostes fuga salutem petiverunt
Μονάδες 3
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6. Αναγνώριση συντακτική των μετοχών= permotus και audita .
Μονάδες 5
7.1. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent.
 Στη δευτερεύουσα χρονική πρόταση να δηλώσετε το προτερόχρονο. Το
ρήμα εξάρτησης θα αλλάξει;
 Επίσης αν το ρήμα edixit γίνει edicit ποια αλλαγή θα επιφέρεται στη
δευτερεύουσα βουλητική ώστε να δηλώσει την ίδια χρονική βαθμίδα στο
παρόν;
2. Quotienscumque avis non respondebat, sutor dicere solebat …
 Ο cum o επαναληπτικός να γίνει αντίστροφος.
Μονάδες 2+1+2
8.
1.
2.
3.
4.
5.

Bello Latino = να δηλωθεί η χρονική διάρκεια
paulo post = το post να γίνει πρόθεση
fortior hoste= να δηλωθεί ο β΄όρος σύγκρισης με άλλο τρόπο
cuius opera = ισοδύναμη έκφραση
morte multavit = να αντικαταστήσετε το morte με το caput ( στη σωστή
πτώση)
6. post victoriam Actiacam = ο επιθετικός προσδιορισμός να αναλυθεί σε
πρόταση
7. Romam = να δηλωθεί η στάση και η απαομάκρυνση
8. Itaque …milibus …..eum emit. = να αντικαταστήσετε το milibus με το
pecunia ώστε να δηλωθεί η αξία
Mονάδες 14
Επιτυχία !!!!
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