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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3-11-2013
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Δες τις μεταφράσεις των κειμένων 24 και 29.
ΜΟΝΑΔΕΣ 40
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α.
quem
die
domibus
meus / mi
impudenti
ave / avi
talis
mentium
hoc verbum
nullius
ΜΟΝΑΔΕΣ 11
1.β.
paucioribus – paucissimis
apertius – apertissime
impudentior – impudentissimus
satius
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
2.α.
accipis
esto
vellent
scitote
responsuram esse
dic
perdituri fueramus
ridere - rideri
empturus sit
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
2.β.
Εν: afferatis
πρτ: afferretis
μελ: allaturi sitis
πρκ: attuleritis
υπερσ: attulissetis
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
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3.α.
diebus: αφαιρετική του μέτρου/ διαφοράς στο post
se: υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο non esse (ταυτοπροσωπία-λατινισμός)
mihi: αντικείμενο στο credis
cupidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο attulit (αναφέρεται στο sutor)
salutationum: γενική διαιρετική στο satis
tanti: γενική της (αφηρημένης) αξίας στο emit
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
3.β. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του
χρόνου στο ρ. exclamavit της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον ιστορικό – διηγηματικό
σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο ιστορικός – διηγηματικός cum
υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια
σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού
στοιχείου της υποτακτικής. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου
(venisset) διότι εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (exclamavit) και δηλώνει το
προτερόχρονο στο παρελθόν.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
4.α.
quid postea factum sit a Nasica.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
4.β.
cum Caesar salutationem audivisset
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
4.γ.
quid Nasica respondeat (σύγχρονο στο παρόν)
quid Nasica responsurus sit (υστερόχρονο στο παρόν)
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
5.α.
Nasica dixit illum(eum) hominem esse impudentem
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
5.β.
Noli accipere nunc
Ne acceperis nunc
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΚΟΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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