ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et
clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se
venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque
intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et
cupide Scipionis dextram osculati sunt.

cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: " intra illa moenia domus ac
penates mei sunt, mater coniunx liberique"? Ergo ego nisi peperissem, Roma non
oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam
pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors
aut longa servitus manet.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα.
(40 μονάδες)
Β1. Να δοθούν οι ζητούμενοι τύποι:
praedones: δοτική ενικού
fores: γενική πληθυντικού
domus: αιτιατική πληθυντικού
coniunx: αφαιρετική ενικού
servitus: γενική ενικού
eius: γενική πληθυντικού ουδετέρου
se: γενική πληθυντικού πρώτου προσώπου
haec: αφαιρετική πληθυντικού θηλυκού
illa: γενική ενικού ουδετέρου
nihil: γενική ενικού
(10 μονάδες)

Δώρα Ασημακοπούλου, φιλόλογος

Β2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

clara
dextram
in libera
diu
miserrima
(5 μονάδες)
Β3. Να δοθούν οι ζητούμενοι τύποι (να διατηρηθεί η φωνή και να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενο όπου χρειάζεται) :
abiectis: γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
admiratum: γενική γερουνδίου και απαρέμφατο μέλλοντα
rettulerunt: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα
iussit: β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και γενική ενικού μετοχής ενεστώτα
peperissem: β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα και αιτιατική σουπίνου
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haberem: γ’ ενικό υποτακτικής παρακειμένου Μ. Φ. και β’ ενικό οριστικής
ενεστώτα παθητικής περιφραστικής συζυγίας
mortua: β’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
pati: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο
pergis: α’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου και γ’ πληθυντικό υποτακτικής
υπερσυντελίκου ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας
futura sum: ο ίδιος τύπος στον συντελεσμένο μέλλοντα
(15 μονάδες)

Γ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπερτονισμένοι όροι.
(5 μονάδες)

Δώρα Ασημακοπούλου, φιλόλογος

Γ2. Να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση: Quod ut praedones
animadverterunt.
(4 μονάδες)
Δ1. intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique: Να γίνει η
σύνταξη απαρεμφατική με εξάρτηση Filius dicit
(4 μονάδες)
Δ2. et

clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius

admiratum se venisse. Nα δοθεί η εκφορά του σκοπού με εμπρόθετα γερούνδια και
με τελική πρόταση).
(6 μονάδες)
Δ3. abiectis armis: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με δύο
διαφορετικούς τρόπους.
(4 μονάδες)
Δ4. si pergis: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετασχηματιστεί ώστε
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να δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού στο παρελθόν.
(3 μονάδες)
Δ5. is fores reserari eosque intromitti iussit: Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε
ενεργητική (εννοείται ποιητικό αίτιο a domesticis).
(4 μονάδες)

Δώρα Ασημακοπούλου, φιλόλογος

