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Γλυφάδα 09/12/2017
Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Καθηγήτρια:
Ονοματεπώνυμο:

Χρόνος: 3 ΩΡΕΣ
Τάξη: Γ12

ΘΕΜΑΤΑ

Κείμενα
1. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur : « 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 ?
2. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque
patribus « Interrogo vos » inquit « quando hanc ficum decerptam esse putetis ex
arbore ». Cum omnes recentem esse dixissent, « Atqui ante tertium diem » inquit
« scitote decerptam esse Carthagine ». Tam prope a muris habemus hostem ! Itaque
cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae
nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi
patriae consulueritis.
3. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate
recesserat, devertit ad eum. Αccius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «
Atreus » nomem est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et
grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. « Ita est » inquit
Accius « ut dicis ; neque id me sane paenitet ; ….
Παρατηρήσεις
Α. Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά το 2 0 και το 30 απόσπασμα.
Μονάδες 40
Β. 1. α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρηματικών τύπων (για τους
περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο)
1. cognosco = απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου στην ίδια φωνή
2. scire = β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα
3. es = β΄ενικό υποτακτικής παρατατικού
4. quaererem= γ΄ενικό προστακτικής μέλλοντα π.φ.
5. dixissent= β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα ε.φ.
6. tutamini= μετοχή ενεστώτα ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
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7. deponite= γ΄πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου π.φ.
8. putetis = β΄πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ε.φ.
9. ostendens= αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
10.responderit= ο ίδιος τύπος στον παρατατικό
Μονάδες 10
β. Να γράψετε τους τύπους



attulit


β΄ενικό οριστικής ενεστώτα ε.φ.

 β΄πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ε.φ.
 απαρέμφατα ενεστώτα ε.φ. και π.φ.



confidere

απαρέμφατα και μετοχές (ονομαστική ενικού 3 γενών)
Μονάδες 5
2. Να γράψετε τους τύπους των ουσιαστικών
 grandi aetate= γενική πληθυντικού
 patribus=γενική και αιτιατική πληθυντικού
 domi=γενική και αιτιατική πληθυντικού
 quodam die=γενική και αιτιατική ενικού
 ficum praecocem=αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
Μονάδες 10
3. Να τεθούν οι αντωνυμίες και τα επίθετα στις ζητούμενες πτώσεις
1. se = στο β΄πρόσωπο στη αφαιρετική πληθυντικού
2. neminem = στο ουδέτερο στην γενική ενικού
3. tuae = αφαιρετική ενικού στο αρσενικό γένος α΄προσώπου
4. qui = αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
5. mihi ipsi = γενική πληθυντικού
Μονάδες 5
Γ. 1. Να μετατραπεί η ενεργητική σε παθητική σύνταξη
Αccius tragoediam suam ei desideranti legit.
Μονάδες 4
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2. ante tertium diem = το ante να γίνει επίρρημα και να δηλώσετε τις αλλαγές . Ποιες
είναι οι συντάξεις του ante; (θεωρία)
Μονάδες 2+2
3. Να δηλωθεί η απαγόρευση με τον άλλο τρόπο
Opibus urbis nolite confidere.
Μονάδες 4
4. Να μετατρέψετε την πρόταση σε απαγόρευση (και με τους δύο τρόπους)
tutamini patriam
Μονάδες 4
5. Συντακτική αναγνώριση υπογραμμισμένων λέξεων
1) aperte
2) scire
3) homo
4) ficum
5) vos
6) hostem
7) opibus
8) patriae
9) sibi
10) me
Μονάδες 5
6. neque id me sane paenitet ; Tο ρήμα paenitet είναι προσωπικό ή απρόσωπο
στην πρόταση; Στη θέση του id βάλτε τη συνεκφορά tragoedia mea και
αιτιολογήστε την πτώση της.
Μονάδες 2
7. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος) των αποσπασμάτων.
…….« Interrogo vos » inquit « quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore ».
Cum omnes recentem esse dixissent, « Atqui ante tertium diem » inquit « scitote
decerptam esse Carthagine ».
Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri
tamen ea sibi duriora et acerbiora. « Ita est » inquit Accius « ut dicis ; neque id me
sane paenitet ; ….
Μονάδες 4
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8. Οι λέξεις δηλώνουν τον τόπο. Γιατί είναι απρόθετες; Ποιες είναι οι άλλες
λειτουργίες του τόπου; Να δηλωθούν με τα ίδια ουσιαστικά.
Carthagine
Tarentum
Μονάδες 2
Σας ευχόμαστε επιτυχία !!!!!

http://www.enekapaideias.gr

