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A΄ ΦΑΣΗ

ΤΑΞΗ:

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α
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Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

_____________________________________________________________________

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in
Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in
castra importare iubet.
..........................................................................................................................................

Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus
proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners
habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur,
remollescunt homines atque effeminantur.
..........................................................................................................................................

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. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque
sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est.
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.

Μονάδες 40
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A΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
civitas:
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equestribus proeliis:
equis:
pedibus:
usus:
res turpis:
opibus:
urbis:
vos:
ipsi:
neminem:

την αφαιρετική του ενικού και την αιτιατική του
πληθυντικού αριθμού
την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
την κλητική του άλλου αριθμού
την κλητική του ενικού αριθμού
τη δοτική του ενικού αριθμού
τη γενική του άλλου αριθμού
τη γενική του πληθυντικού αριθμού
την αιτιατική και των δύο αριθμών
τη γενική του πληθυντικού αριθμού για το πρώτο πρόσωπο
την αιτιατική του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους
τη δοτική του ενικού αριθμού του θηλυκού και του
ουδετέρου γένους
την αιτιατική του άλλου αριθμού
Μονάδες 12

discrimine:

Β1β. Ille propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat: Να μεταφερθούν
οι κλιτοί τύποι της παραπάνω πρότασης στον άλλο αριθμό (όπου είναι δυνατόν). Η νέα
πρόταση να είναι νοηματικά αποδεκτή.
Μονάδες 3

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς
τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο):
hiemare:
iubet:

remanere:

desiliunt:
proeliantur:
arbitrantur:
effeminantur:
cavete:
nolite:
confidere:
deponite:

το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα
στην ίδια φωνή
το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του
μέλλοντα στην ίδια φωνή
το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην
ίδια φωνή
το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
το απαρέμφατο του μέλλοντα
το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα
το δεύτερο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου
στην άλλη φωνή
το απαρέμφατο του συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή
το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
παρατατικού
τα απαρέμφατα του μέλλοντα και του παρακειμένου
το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου
μέλλοντα στην ίδια φωνή
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credideritis:
consulturum esse:

sumptum est:

τον ίδιο τύπο στον Υπερσυντέλικο
το πρώτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και το
πρώτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια
φωνή
το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην
ίδια φωνή
το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή
Μονάδες 15
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deleta est:

Ε_3.Λλ3Α(ε)

Γ1α. propter inopiam: Να δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου
προσδιορισμού και στη συνέχεια να τον αποδώσετε με ισοδύναμες εκφράσεις.
Μονάδες 4

Γ1β. Ex quibus: Να δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου προσδιορισμού, να
αιτιολογήσετε την επιλογή της συγκεκριμένης σύνταξης και στη συνέχεια να τον
αποδώσετε με ισοδύναμο τρόπο.
Μονάδες 3

Γ1γ. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt: Να μετατρέψετε την παθητική
σύνταξη σε ενεργητική, να προσδιορίσετε στη νέα σύνταξη το αντικείμενο του
απαρεμφάτου και στη συνέχεια να αναφέρετε σε ποια περίπτωση δε θα δηλωνόταν το
ποιητικό αίτιο.
Μονάδες 4

Γ1δ. tutamini patriam: Να δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους πιθανούς τρόπους.
Μονάδες 2

Γ2α. quo: Να δηλώσετε τη σημασία της παραπάνω αφαιρετικής (Μονάδα 1) και στη
συνέχεια να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνεται πόση διάρκεια είχε
η πράξη.
Μονάδες 2

Γ2β. Legatos omnes: Να αντικαταστήσετε το επίθετο omnes με τους αντίστοιχους τύπους
των αντωνυμιών suus, sua, suum και is, ea, id, έτσι ώστε να δηλώνεται κτήση με
αυτοπάθεια και κτήση χωρίς αυτοπάθεια.
Μονάδες 2
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ΣΕΛΙΔΑ: 3 ΑΠΟ 4
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Γ2γ. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate:
Ι)

Να χαρακτηρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος, την εισαγωγή, την
εκφορά και τη συντακτική της λειτουργία.
Μονάδες 4
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ΙΙ) Να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε ο σύνδεσμος cum να
υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση (σχέση αιτίου και αιτιατού) της κύριας με τη
δευτερεύουσα πρόταση (το ρήμα της κύριας πρότασης να μετατραπεί σε οριστική
παρατατικού) και να επισημάνετε τι δηλώνει με βάση την ακολουθία των χρόνων.
Μονάδες 3

Γ2δ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: hiemare,
frumentum, saepe, res, Fiduciam, patriae (το 2ο του 3ου αποσπάσματος).
Μονάδες 6

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ: 4 ΑΠΟ 4

