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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-3-2016

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
i. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo
exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam
dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor adversarios vincere potuit!
ii. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se
venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit
Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror
Cassium concussit et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi
neminem viderant.
Mονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις:
1.α. Να γράψετε το ζητούμενο τύπο για κάθε λέξη που σας δίνεται:
caeli: ονομαστική ενικού και πληθυντικού
motibus: αφαιρετική ενικού
exercitum: γενική πληθυντικού
alacrem: ονομαστική ενικού και στα 3 γένη
liberales artes: αφαιρετική ενικού
somno: κλητική ενικού
species: δοτική ενικού
ingentis magnitudinis: κλητική ενικού
facie squalida: αιτιατική πληθυντικού
homine: δοτική πληθυντικού
Μονάδες 10
1.β. Να γράψετε το ζητούμενο τύπο των αντωνυμιών:
illam: αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους
ei: γενική πληθυντικού
se: τον ίδιο τύπο στο α’ πρόσωπο στον άλλο αριθμό
quem: γενική ενικού και δοτική πληθυντικού
Μονάδες 5
2.α. Να γράψετε το ζητούμενο τύπο για κάθε ρήμα που σας δίνεται:
disputavit: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
misit: α’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
vicerat: τον ίδιο τύπο στον παρατατικό
apparuit: απαρέμφατο ενεστώτα
audivit: τη μετοχή του ενεστώτα και του μέλλοντα
cupivit: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα
Μονάδες 6
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2.β. vincere, concepit, viderant: Να αντικατασταθούν χρονικά (για τους περιφραστικούς τύπους, να λάβετε
υπόψη το υποκείμενο)
Μονάδες 9
3.α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις:
in pugnam, exercitus, vincere, somno, hominem, effigiei, se, terror, e somno, neminem.
Μονάδες 10
3.β. “cum repente apparuit ei species horrenda”.
Να χαρακτηρίσετε το είδος της πρότασης, τη συντακτική της λειτουργία και να αιτιολογήσετε την εισαγωγή
και την εκφορά της.
Μονάδες 10
4.Να αναπτυχθούν οι υπογραμμισμένοι όροι σε δευτερεύουσες προτάσεις.
 sic liberales artes … dederunt.
 Ibi vix animum sollicitum … dederat
Μονάδες 10

Καλή επιτυχία!!!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΚΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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