ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ:
Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο:
Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum
excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit.Illi neminem
viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. Paucis post
diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum
adfecit.
Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate.
Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus
res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea
re, ut arbitrantur, remollescunt homines atpue effeminantur.
Σημείωση: Ως υποκείμενο στα ρήματα desiliunt, proeliantur, (non) simunt, arbitrantur
εννοείται η λέξη Germani.
(Μονάδες 40)
Ερωτήσεις:
1. α.Homine, fidem, somnii, capitis, bellum, usus: Να γράψετε την κλιτική των
παραπάνω λέξεων στον αριθμό που βρίσκονται.
(Μονάδες 6)
β.paucis diebus, eandem speciem, equestribus proeliis, res turpis: Να γράψετε
τη γενική των παραπάνω συνεκφορών στον αριθμό που βρίσκονται.
(Μονάδες 6,5)
2. α.dedit, gerit, adfecit, viderant: Να γράψετε το πρώτο και το δεύτερο πρόσωπο
του ενικού αριθμού της οριστικής του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται τα
παραπάνω ρήματα.
(Μονάδες 8)
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το
γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στον καθένα από αυτούς. Δύο στοιχεία
της στήλης Β περισσεύουν
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(Μονάδες 4,5)

3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση συμπληρώνοντας τα
κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των εξής λέξεων
του κειμένου:
eos: είναι ……………………………….. στο …………………………………
illi: είναι ………………………………… στο ………………………………..
somno: είναι ……………………………….. στο ………………………………
equestribus: είναι …………………………… στο ……………………………
ephippriorum: είναι …………………………… στο ……………………………
(Μονάδες 12,5)
4. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους των παρακάτω προτάσεων του
κειμένου:
Respondit ille se esse Orcum. Vinum a mercatoribus ad se importari non
sinunt.
(Μονάδες 12,5)
5. α. Να αναφέρετε πέντε γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
β. Να συμπληρώσετε τα κενά:
«Γενέθλιος» χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας θεωρείται το έτος
………………
Οι εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, με βάση ιστορικά κριτήρια, είναι η
…………..…..……., η ……………...…….. και η ………..………………..
(Μονάδες 10)

