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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7-1-2013
Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
i. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua
vox congruens proposito audiretur. 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.
ii.
Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime
hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius
Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla
minitans ei instaret, dixit is Sullae: «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam
circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium.
Μονάδες 40
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε το ζητούμενο τύπο για κάθε λέξη και συνεκφορά που σας δίνεται:
sacello quodam: την αιτιατική ενικού
filia: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
aliqua vox: τη δοτική ενικού
proposito: την κλητική πληθυντικού
longa: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
sede: τη γενική πληθυντικού
multum: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος
senatum: την αφαιρετική ενικού
celerrime: το θετικό βαθμό του επιρρήματος
nemo: τη γενική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος
solus: τη γενική ενικού
agmina: την κλητική ενικού
Μονάδες 15
2α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθένα από τα παρακάτω(για τους
περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο):
persedebat: το β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται
standi: το α’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην παθητική φωνή
cederet: το γ’ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
mortua est: τη γενική πληθυντικού του γερουνδιακού στο θηλυκό γένος
duxit: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
coegerat: το γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στην παθητική φωνή
ire: το γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
noluit: το α’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
instaret: το β’ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην ενεργητική περιφραστική συζυγία
ostendas: το απαρέμφατο παρακειμένου στην φωνή που βρίσκεται
Μονάδες 10
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2β. audebat: Να γράψετε το β’ πληθυντικό υποτακτικής σε όλους τους χρόνους (για
τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο).
Μονάδες 5
3α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: nocte, proposito, standi,
tibi, hostis, voluntati, ei, militum
Μονάδες 8
3β. dum aliqua vox congruens proposito audiretur: Να χαρακτηρίσετε την
παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, χρόνος, συντακτική
λειτουργία).
Μονάδες 8
3γ. occupata urbe: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση με τον
ιστορικό cum.
Μονάδες 4
4α. “ego libenter tibi mea sede cedo”: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο
αφού τον εξαρτήσετε από τη φράση Caecilia dixit.
Μονάδες 4
4β. ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur: i.Να μετατρέψετε την παθητική
σύνταξη σε ενεργητική (ποιητικό αίτιο εννοείται το a senatu) (μονάδες 3) ii. Να δηλώσετε
το σκοπό με εμπρόθετη γενική γερουνδιακού (μονάδες 3).
Μονάδες 6

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΚΟΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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