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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

KEIMENΑ
Α. Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antonii
fuerat, Athenas confugit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum
repente apparuit ei species horrenda…..Paucis post diebus res ipsa fidem
somnii comfirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.
B. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam
dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator
adversarios vincere potuit.
Γ.Vim hostium cavere debetis ; hostes enim de collibus advolare solent et
caedem militum perpetrare possunt.
Δ.Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis
agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Virgili
studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat.

Α1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα.

Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις :
Exercitu: γενική πληθυντικού
Species: αιτιατική ενικού και πληθυντικού
[1]

Ipsa: αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους
Liberalεs: γενική πληθυντικού και ονομαστική πληθυντικού του
ουδέτερου γένους
Capitis:αιτιατική ενικού
Supplicio: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
Victoriam: δοτική πληθυντικού
Adversariοs: κλητική ενικού και αφαιρετική ενικού
Collibus: γενική πληθυντικού και κλητική ενικού
Militum: ονομαστική ενικού
Tenerum: ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους και
αφαιρετική ενικού του θηλυκού γένους
Ingeniumque: ονομαστική και γενική πληθυντικού
Eius:αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους και δοτική
πληθυντικού
Locis: αιτιατική ενικού και πληθυντικού
Se: γενική και αφαιρετική πληθυντικού του α΄και β΄προσώπου
Virgili: κλητική ενικού
Μονάδες 10
Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού
των συγκοπτόμενων αρσενικών της β΄κλίσης του
αποσπάσματος Δ΄.
Μονάδες 5

B1β.

Β2γ. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθέναν από
τους παρακάτω ρηματικούς τύπους .
Dederat: γ ενικό και πληθυντικό Ενεστώτα
Adfecit: γ πληθυντικό Μέλλοντα Συντελεσμένου
Fuerat: γ πληθυντικού Μέλλοντα
Potuit: γ ενικό Ενεστώτα και Παρατατικού
Vicerat: α πληθυντικο Ενεστώτα
Tenebat: γ ενικό Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου
Fovebat: γ πληθυντικο Μέλλοντα
Honorabat: β ενικό Ενεστώτα και Μέλλοντα
Cavere: β ενικό Παρακειμένου
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Studebat: απαρέμφατο Ενεστώτα
Μονάδες 10

Β2δ. confugit: Να γραφεί το β΄και γ΄ενικό και πληθυντικό
πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων στη φωνή που
βρίσκεται ο τύπος .
Μονάδες 6

Γ1α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις:
Diebus:……στο……
Supplicio……στο…….
Somno: ……στο……
Exercitus:….στο…..
Vincere:….στο….
Militum:….στο……
Annis:…..στο…..
Ingeniumque:….στο…..
Athenas:… στο…
Μονάδες 10

Γ2β. vitae suae: να χαρακτηριστεί το συντακτικό φαινόμενο
και να δηλωθεί η κτήση με διαφορετικό τρόπο.
Μονάδες 3

Γ2γ. paucis post diebus: να αναγνωρίσετε γραμματικά τον όρο
post και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε το post να είναι
πρόθεση.
Μονάδες 3

Γ2δ. in Campania: να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να
δηλωθεί η κίνηση σε τόπο.
Μονάδες 3

Γ2ε. advolare: να εντοπίσετε το υποκείμενο του
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απαρεμφάτου και να αιτιολογήσετε την πτώση του.
Μονάδες 3

Γ2στ. ΄΄ Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem
illam Paulianam victoriam dederunt΄΄: να μετατραπεί η παραπάνω
περίοδος στην παθητική φωνή.
Μονάδες 7
Καλή επιτυχία !!!
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