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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
7-2-2016
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Δες μεταφράσεις κειμένων 7 και 11.
Β.
1α. legato omni
miles
haec verba
vi – virium
colle
caedes
elephanto (και σύμφωνα με τη γ΄ κλίση elephanti)
cladium
insidiae

Μονάδες 40

Μονάδες 12

1β. cuius – quem
meis
ei – ea
vestri & vestrum
Μονάδες 3
2α. iusseris
admonuisse
audiunt
futura
cauturos esse
seiunxistis
expedire
revocantia
cupiebamus
composueram
Μονάδες 10
2β. transeunt, transibant, transibunt, transierunt/ere, transierant, transierint
Μονάδες 5
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3α. tribus: έμμεσο αντικείμενο στο imperat
verbis: αφαιρετική του τρόπου (επιρρηματικός προσδιορισμός) στο admonet
vim: αντικείμενο στο cavere
de collibus: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει από τόπο κίνηση (ή
απομάκρυνση από τόπο) στο advolare
militum: γενική αντικειμενική (ετερόπτωτος προσδιορισμός) στο caedem
in Italiā: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο fuit
pavidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο audivit, με όρο αναφοράς το
populus
Falerno: επιθετικός προσδιορισμός στο agro (ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός)
se: αντικείμενο στο expedivit, δηλώνει άμεση αυτοπάθεια
frustra: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο cupivit
Μονάδες 10
3β. quae Italiam ab Galliā seiungunt: Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
προσδιοριστική στο Alpes, κρίσης. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae. Εκφέρεται
με έγκλιση οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα (seiungunt), γιατί
αναφέρεται στο παρόν (σύγχρονο).
Postquam XIV annos in Italia complevit: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική
πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας
πρότασης με ρήμα το revocaverunt. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο postquam.
Εκφέρεται με έγκλιση οριστική, γιατί μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη, χρόνου
παρακειμένου (complevit), γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο και δηλώνει το
προτερόχρονο στο παρελθόν.
Μονάδες 10
3γ. esse: ειδικό απαρέμφατο, λειτουργεί ως αντικείμενο στο nuntiant. Το υποκείμενο του
απαρεμφάτου είναι το eos, βρίσκεται σε αιτιατική γιατί έχουμε ετεροπροσωπία. [Το
υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου είναι πάντα σε αιτιατική, ακόμη και σε περίπτωση
ταυτοπροσωπίας – λατινισμός ειδικού απαρεμφάτου].
advolare: τελικό απαρέμφατο, λειτουργεί ως αντικείμενο στο solent. Το υποκείμενο του
απαρεμφάτου είναι το hostes, βρίσκεται σε ονομαστική γιατί έχουμε ταυτοπροσωπία.
Μονάδες 10

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΒΑΛΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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