Μάθημα/Τάξη:
Κεφάλαιο:
Ονοματεπώνυμο Μαθητή:
Ημερομηνία:
Επιδιωκόμενος Στόχος:

Λατινικά Γ’ Λυκείου
3ο – 45Ο
13/3/2017
85 /100
ΚΕΙΜΕΝΟ

Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce
Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam
domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae
tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu
solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate
Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et
mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”.
«intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique» ? Ergo ego nisi
peperissem, Roma non oppugnaretur ; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem.
Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura
mors aut longa servitus manet.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα.
Β1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.

Μονάδες 40
Μονάδες 15

ianuae(τo 1o): την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
incredibile: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
dextram: δοτική ενικού του αρσενικού γένους στον υπερθετικό βαθμό
magnum: το επίρρημα στο θετικό βαθμό
pondus: ονομαστική πληθυντικού
vultum: κλητική ενικού
locupletes: ονομαστική ενικού
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acie: γενική ενικού
servitus:δοτική πληθυντικού
mei: κλητική ενικού
mater: γενική πληθυντικού
coniunx: αιτιατική ενικού
filium:κλητική ενικού
libera: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό
nihil: δοτική ενικού του αρσενικού γένους
Β2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
abiectis: β ενικό οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής
rettulerunt: γ ενικό υποτακτικής παρατατικού της ίδιας φωνής
intromitti: γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου της ίδιας φωνής
osculati sunt: απαρέμφατο μέλλοντα
uteretur: β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
solvit:αιτιατική του σουπίνου
malle: β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
fieri: β ενικό προστακτικής ενεστώτα της άλλη φωνής
vinci: β ενικό οριστικής παρακειμένου της άλλης φωνής
corrumpi: γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου της άλλης φωνής
posse: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
peperissem: α ενικό υποτακτικής μέλλοντα της ίδιας φωνής
pati: απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα
pergis: β πληθυντικό υποτακτιής μέλλοντα της ίδιας φωνής
manet: γ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου της άλλης φωνής
Γ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.
Γ2. at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet:
Α. Να αναγνωριστεί το είδος του υποθετικού λόγου.

Μονάδες 15

Μονάδες 5

Μονάδες 2

Β. να μετατραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα στο παρελθόν.
Μονάδες 2
Γ3. narrate: να δηλωθεί η απαγόρευση και με τους 2 τρόπους.

Μονάδες 3

Γ4. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent:
Α. Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μον1.), να δηλώσετε και να αιτιολογήσετε την
εκφορά της (μονάδες 2).
Μονάδες 3
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Β. Να αντικαταστήσετε το σύνδεσμο εισαγωγής της με τον σύνδεσμο ubi και να κάνετε τις
αλλαγές που χρειάζεται.
Μονάδα 1
Γ5. missum: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση.
Γ6. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt:
Α. Να τρέψετε τη σύνταξη στην αντίθετή της.
Β. Να μεταγραφεί η δευτερεύουσα σε μετοχική φράση.

Μονάδες 2

Μονάδες 2
Μονάδες 3

Γ7. ut eo uteretur: Να δηλώσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους εκτός από
αναφορικοτελική πρόταση.
Μονάδες 3
Γ8. Praedones cupide Scipionis dextram osculati sunt: Να τρέψετε τη σύνταξη σε
απαρεμφατική με εξάρτηση το «Praedones dicunt» (μον 2) και να δικαιολογήσετε την πτώση του
υποκειμένου (μον 2).
Μονάδες 4

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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