ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Επαναληπτικό διαγώνισμα
στα κείμενα 29-31-34)
ΚΕΙΜΕΝΟ
29. Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit.
Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu
operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat
“Oleum et operam perdidi". Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae,
eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: “Domi satis salutationum talium
audio".
31. “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. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem,
cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.
34. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticōrum
in tecto conlocāvit. Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae
appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius
admirātum se venisse. Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt, is fores reserāri
eosque intromitti iussit
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A.

Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
(μονάδες 40)

Β.1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
parem
: γενική πληθυντικού και ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
diu
: οι άλλοι βαθμοί του επιρρήματος
id
: αφαιρετική πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται
adulescens : γενική πληθυντικού
fortior
: οι τρεις βαθμοί του επιρρήματος που παράγεται από το επίθετο
singularis : αφαιρετική ενικού στο γένος που βρίσκεται
quendam : ο αντίστοιχος τύπος στο θηλυκό γένος
avis
: αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
domi
: αιτιατική πληθυντικού
viribus
: αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού
clara
: γενική και αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους
Scipioni
: κλητική ενικού
haec
: γενική ενικού
(μονάδες 16)
Β.2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
emere
: απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής (να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενο)
petiverunt : β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού της άλλης φωνής

venisse
: γενική γερουνδίου
iussit
: γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα της άλλης φωνής
incitavit
: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα της άλλης φωνής
dixit
: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής
congrediamur: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού της ίδιας φωνής
impendebat: αφαιρετική ενικού του γερουνδίου
cernatur
: απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου της ίδιας φωνής
transfixit : γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα της ίδιας φωνής
ruit
: απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής (να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενο)
fugati erant : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα
multavit
: γ΄ ενικόυποτακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής
rettulerunt : β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα (και οι δύο τύποι) της άλλης φωνής
(μονάδες 14)
Γ.1.α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι.
(μονάδες 15)
Γ.1.β. Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt:
Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόσταση σε μετοχή.
(μονάδες 3)
Γ.1.γ. virtūtem eius admirātum se venisse: Να αντικατασταθεί το σουπίνο από τελική
πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ.2.α. Sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: Να τραπεί η σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 4)
Γ.2.β. Domi satis salutationum talium audio: Να τραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική
σε εξάρτηση από τη φράση Caesar dixit...
(μονάδες 2)
Γ.2.γ. Να γραφεί ο ισοδύναμος εμπρόθετος προσδιορισμός: cuius opera.
(μονάδες 2)
Γ.2.δ. ut corvum doceret parem salutationem: Να δικαιολογηθεί ο χρόνος εκφοράς της
πρότασης.
(μονάδες 2)
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