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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
10 – 2 – 2019

Α. Λα μεηαθραζηούν ηα παρακάηω αποζπάζμαηα:
Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco
cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc dictum paulo
post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum
amavit ; postea is puellam in matrimonium duxit.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc
animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in
Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat
coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.
(Κονάδες 40)
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ
Β1α. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
sede: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
res: αθαηξεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
quam: δνηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο
matrimonium: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
hunc: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο
neminem: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο
coniurationem: θιεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
ego: δνηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ ζην β΄πξόζσπν
mors: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
servitus: αηηηαηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
(Κονάδες 10)
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Β1β. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
longa ( ην 1ν ) : λα γξάςεηε ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ ζπγθξηηηθό βαζκό
multum : λα γξάςεηε ηνλ ππεξζεηηθό βαζκό ηνπ επηξξήκαηνο
crudeliter : λα γξάςεηε ην επίξξεκα ζηνλ ζπγθξηηηθό βαζκό
stultum : λα γξάςεηε ηελ γεληθή πιεζπληηθνύ ηνπ ππεξζεηηθνύ βαζκνύ ζην ίδην γέλνο
miserrima : λα γξάςεηε ην αληίζηνηρν επίξξεκα ζηνλ ζεηηθό βαζκό
(Κονάδες 5)
Β2α. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλαλ από ηνπο παξαθάησ
ξεκαηηθνύο ηύπνπο:
standi: β΄πιεζπληηθό νξηζηηθήο ζπληειεζκέλνπ κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή
fessa: γ΄εληθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα
mortua est: απαξέκθαην κέιινληα ( λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν )
factum esse: ίδηνο ηύπνο ζηελ άιιε θσλή
dicerent: γεληθή πιεζπληηθνύ ηνπ γεξνπλδηαθνύ ζην ζειπθό γέλνο
pervenerit: α΄εληθό ππνηαθηηθήο ππεξζπληειίθνπ ελεξγεηηθήο πεξηθξαζηηθήο ζπδπγίαο
( λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν )
fateatur: β΄εληθό νξηζηηθήο κέιινληα
peperissem: αηηηαηηθή εληθνύ κεηνρήο ελεζηώηα ζην αξζεληθό γέλνο
pati: γ΄πιεζπληηθό πξνζηαθηηθήο κέιινληα
pergis: αθαηξεηηθή ζνππίλν
(Κονάδες 10)
Β2β. secuti : λα γξάςεηε ην γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο όισλ ησλ ρξόλσλ
(λα ιάβεηε ππόςε ην ππνθείκελν, όπνπ είλαη αλαγθαίν).
(Κονάδες 6)
Γ1α. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο παξαθάησ ιέμεηο: standi, in matrimonium,
secuti, stultum, pati, longa ( ην 2ν ) .
(Κονάδες 6)
Γ1β. « Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit » και
«Roma non
oppugnaretur ( a te ) » : λα κεηαηξέςεηε ηελ πξώηε πξόηαζε από ελεξγεηηθή ζύληαμε
ζε παζεηηθή ( κνλάδεο 3 ) θαη ηελ δεύηεξε από παζεηηθή ζε ελεξγεηηθή ( κνλάδεο 3 ) .
(Κονάδες 6)
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Γ1γ. « paulo post » : λα δειώζεηε ηελ επηξξεκαηηθή ζρέζε κε ηζνδύλακν ηύπν.
(Κονάδα 1)
Γ1δ. « Roma »: λα δειώζεηε ηελ ζηάζε ζε ηόπν.
(Κονάδες 1)
Γ2α. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ (κνλάδεο 2), λα αηηηνινγήζεηε
ηνλ ηξόπν εθθνξάο ηνπο (κνλάδεο 2) θαη λα δειώζεηε ηε ζπληαθηηθήο ηνπο ιεηηνπξγία
(κνλάδεο 2).
- « ut sibi paulisper loco cederet »
- « qui non fateatur »
(Κονάδες 6)

Γ2β. « si in hunc animadvertissem » : λα γξάςεηε ηελ απόδνζε ηνπ ππνζεηηθνύ
ιόγνπ ( κνλάδα 1 ), λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηνπ ( κνλάδεο 2 ) θαη λα ηνλ κεηαηξέςεηε,
ώζηε λα δειώλεη ππόζεζε δπλαηή ή πηζαλή ζην παξόλ – κέιινλ ( κνλάδεο 2 )
(Κονάδες 5)
Γ2γ. « ut sibi paulisper loco cederet » : λα εμαξηήζεηε ηελ δεπηεξεύνπζα πξόηαζε
από ην rogat, λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη λα ηηο αηηηνινγήζεηε.
(Κονάδες 2)

Γ2δ. « Ego nihil iam pati possum »: Να κεηαηξέςεηε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε ζε
απαξεκθαηηθή κε εμάξηεζε από ην Mater dicit…
(Κονάδες 2)

ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΔΠ:
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