Λατινικά
ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
“Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnum ab
Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos
filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus moenia
Martia condet Romanosque de suo nomine appelabit.

Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque
potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus
proeliantur : epphipiorum usus res turpis et iners habetur. Vimum a
mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur,
remollescunt homines atque effeminantur.»
Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσεις
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μια από τις
παρακάτω λέξεις:
filius: κλητική ενικού αριθμού // annos: γενική πληθυντικού αριθμού //
quos: αιτιατική ενικού αριθμού // usus: ονομαστική πληθυντικού αριθμού
Μονάδες 4
β. να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω τύπων στον άλλο
αριθμό: magistratus, pedibus, res.
Μονάδες 6
γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω
λέξεις:
ea: αιτιατική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού και του θηλυκού
γένους // iners: αιτιατική ενικού αριθμού ουδετέρου γένους // se:
γενική και δοτική ενικού αριθμού του Α΄ προσώπου της ίδιας
αντωνυμίας.
Μονάδες 2,5
(*)
2α. transferet: να γράψετε το β΄ και γ΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο του
ενεστώτα στην ενεργητική και τη μέση φωνή.
Μονάδες 4
β. gerit, creantur: να γράψετε το α΄ και το β΄ ενικό πρόσωπο του ενικού
αριθμού της οριστικής του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται οι
παραπάνω τύποι.
Μονάδες 2
γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους:

1.

muniet

τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ΕΝΣΤ. Μ.Φ.

2.

pariet

μετοχή μέλλοντα (αρσενικό γένος)

3.

nutriet

απαρέμφατο ΕΝΣΤ. Ε.Φ.

4.

appelabit

β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ΠΡΤ. Ε.Φ.

5.

desiliunt

Απαρέμφατο παθητικού ΕΝΣΤ.

6.

proeliantur

β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ΠΡΚ. Ε.Φ.

7.

habetur

ονομαστική εν. του αρσ. γένους της μετοχής ΕΝΣΤ.

8.

importari

γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ΠΡΚ. Μ.Φ.

9.

sinunt

Σουπίνο (αιτιατική) –με βάση τους Αρχικούς χρόνους‐

10. arbitrantur

γ΄ πληθ. πρόσωπο οριστικής ΠΡΤ. Μ.Φ.
Μονάδες 6,5 (10x0,65)
(*)

3α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να
συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται η συντακτική λειτουργία της
κάθε λέξης.
filius: είναι ……………………………..στο …………………………………….
Romulum: είναι ……………………… στο …………………………………….
vitae: είναι …………………………….. στο …………………………………....
proeliis: είναι …………………………. στο ……………………………………
re: είναι …………………………………στο …………………………………….
Μονάδες 10
β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους της παρακάτω περιόδου:
• Vimum a mercatoribus ad se importari non sinunt.
Μονάδες 2,5

4α. «Cum civitas bellum gerit…» Να χαρακτηρίσετε συντακτικά το
σύνδεσμο cum στην παραπάνω πρόταση και να δικαιολογήσετε την
έγκλιση με την οποία εκφέρεται.
Μονάδες 2,5
β. Να μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση στην ενεργητική φωνή. (Στην
παρένθεση σας δίνεται το ποιητικό αίτιο.)
• Epphipiorum usus res turpis et iners habetur (a Germanis)
Μονάδες 6
γ. «Romulus moenia Martia condet.» Να μετατρέψετε σε απαρεμφατική
την παραπάνω πρόταση με εξάρτηση από τη φράση: Vergilius narrat…
Μονάδες 4
(*)
5α. Να αναφέρετε τα δύο τμήματα (χρονικά) στα οποία διαιρείται η
κλασική εποχή της ρωμαϊκής λογοτεχνίας και
β. (να αναφέρετε) σπουδαίους ρωμαίους λογοτέχνες της περιόδου αυτής.
Μονάδες 10

