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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
16 – 12 – 2018
Α. Λα μεηαθραζηούν ηα παρακάηω αποζπάζμαηα:
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.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano
virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi
permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et
armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere
posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem
apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias
contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.
(Κονάδες 40)
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ
Β1α. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
neminem: αθαηξεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο
ipsi: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο
rem: δνηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
discimine: νλνκαζηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
singularis: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
viribus: αηηηαηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
hasta: γεληθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
Manius: θιεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
frugalitate: νλνκαζηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
eis: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο
(Κονάδες 10)
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Β1β. extremo: λα γξάςεηε ηνλ ζπγθξηηηθό βαζκό ηνπ επηζέηνπ ζηελ αθαηξεηηθή εληθνύ
αξηζκνύ ζην ίδην γέλνο.
fortior: λα γξάςεηε ηνλ ππεξζεηηθό βαζκό ηνπ επηζέηνπ ζηελ αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ
αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο.
maxima: λα γξάςεηε ην επίξξεκα ζην ζεηηθό βαζκό.
facilius: λα γξάςεηε ηνλ ζεηηθό θαη ηνλ ππεξζεηηθό βαζκό ηνπ επηξξήκαηνο.
(Κονάδες 5)
Β2α. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλαλ από ηνπο παξαθάησ
ξεκαηηθνύο ηύπνπο:
credideritis: γ’ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ ελεξγεηηθήο πεξηθξαζηηθήο
ζπδπγίαο (λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο)
fuisse: β’ πιεζπληηθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα
Congrediamur: β’ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεζηώηα
pugnandi: αθαηξεηηθή ζνππίλν
ruit: ηελ αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ηεο κεηνρήο ηνπ κέιινληα ζην αξζεληθό γέλνο
spoliavit: δνηηθή γεξνπλδίνπ
posset: γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ
venerunt: α’ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο κέιινληα
praebuit: α’ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ ζηελ άιιε θσλή
mirati sunt: ην απαξέκθαην κέιινληα (λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν)
(Κονάδες 10)
Β2β. confisus: λα γξάςεηε ην γ’ εληθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο όισλ ησλ ρξόλσλ (λα
ιάβεηε ππόςε ην ππνθείκελν, όπνπ είλαη αλαγθαίν).
(Κονάδες 5)
Γ1α. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο παξαθάησ ιέμεηο: vobis, Neminem, viribus,
consulis, se, apud focum, eius.
(Κονάδες 7)
Γ1β. «Statim hostes fuga salutem petiverunt»: λα κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή
ζύληαμε ζε παζεηηθή.
(Κονάδες 3)
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Γ1γ. «Carthago»: λα δεισζεί ε θίλεζε από ηόπν.

(Κονάδα 1)

Γ1δ. «maxima frugalitate»: λα αλαιύζεηε ηνλ επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό ζε αληίζηνηρε
δεπηεξεύνπζα πξόηαζε.
(Κονάδες 3)
Γ2α. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ (κνλάδεο 2), λα αηηηνινγήζεηε
ηνλ ηξόπν εθθνξάο ηνπο (κνλάδεο 4) θαη λα δειώζεηε ηε ζπληαθηηθήο ηνπο ιεηηνπξγία
(κνλάδεο 2).
- «quanto miles Latinus Romano virtute antecellat»
- «quo facilius divitias contemnere posset»
(Κονάδες 8)

Γ2β. «deponite»: λα δειώζεηε ηελ απαγόξεπζε κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο.
(Κονάδες 4)
Γ2γ. «fortior hoste»: λα δειώζεηε ηνλ β’ όξν ζύγθξηζεο κε ηζνδύλακν ηξόπν.
(Κονάδες 2)

Γ2δ. «Tum adulescens iniussu consulis in certamen ruit»: Να κεηαηξέςεηε ηελ
παξαπάλσ πξόηαζε ζε απαξεκθαηηθή κε εμάξηεζε από ην Caesar dixit…
(Κονάδες 2)

ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΔΠ:
ΒΑΒΝΙΗΓΝ ΡΕΩΟΡΕΗΛΑ
ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΗΩΑΛΛΑ
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