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ΛΑΤΙΚΙΚΑ

Γ' Γενικού Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σάββατο 23 Μαΐου 2020 | ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror
animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius
Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit
eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli
aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum
exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit!

Β)

Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium
domesticorum in tecto conlocavit. 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.

ÓÔ

ÌÁ

Coluntur [tyranni] tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut
fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum.
Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: «Tum intellexi, quos
fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre
poteram».

ÅÉ

Γ)

Å

Α)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Α.

Από τα αποσπάσματα που σας δόθηκαν να μεταφράσετε τα εξής χωρία:

α) από το πρώτο απόσπασμα το χωρίο «Τum Sulpicius Gallus… victoriam
dederunt»,
β) από το δεύτερο απόσπασμα το χωρίο «Ηaec postquam
domestici…osculati sunt» και γ) από το τρίτο απόσπασμα το χωρίο «Ηoc
est… poteram».
[Μονάδες 40]

Å

ΘΕΜΑ Β

ÓÔ

Β 1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
caeli: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
metum: την αφαιρετική του ενικού αριθμού
ipsum: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
eius: την αφαιρετική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος

ÌÁ

praedones: την κλητική του ενικού αριθμού
tempus: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού
neutris: την αιτιατική του ενικού στο ίδιο γένος
[Μονάδες 7]

ÅÉ

Β 1β. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω
συνεκφορές:
eoque modo: την ονομαστική του ενικού αριθμού
liberales artes: τη γενική του πληθυντικού αριθμού
illustrem vistoriam: την αφαιρετική του ενικού αριθμού

exercitus Romani: την ίδια πτώση στον αντίθετο αριθμό
[Μονάδες 4]
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Β 1γ. alacrem: να γράψετε το ουδέτερο γένος στην αιτιατική του ενικού αριθμού
στον συγκριτικό βαθμό.
clara: να γράψετε το ίδιο γένος στην ίδια πτώση και ίδιο αριθμό στον
συγκριτικό βαθμό (μονάδα 1) και στη συνέχεια, να γράψετε το επίρρημα στον
υπερθετικό βαθμό (μονάδα 1).
inopes: να γράψετε το ουδέτερο γένος στην ονομαστική του πληθυντικού
αριθμού στον υπερθετικό βαθμό.
[Μονάδες 4]
Β 2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω
ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη
το υποκείμενο):
defecerat: το β’ ενικό πρόσωπο της Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή

Å

invaserat: τη δοτική γερουνδίου

ÓÔ

vincere: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής Παρακειμένου στην ίδια
φωνή
animadverterunt: το α’ πληθυντικό πρόσωπο
Υπερσυντελίκου της Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας

της

Υποτακτικής

rettulerunt: το β’ ενικό πρόσωπο της Προστακτικής Ενεστώτα και στην
Ενεργητική και στην Παθητική φωνή

ÌÁ

ceciderunt: την αφαιρετική του σουπίνου
coluntur: το απαρέμφατο Παρακειμένου στην ίδια φωνή
fit: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα της
αντίθετης φωνής και τη γενική πληθυντικού του γερουνδιακού στο θηλυκό
γένος
[Μονάδες 10]

ÅÉ

Β 2β. venerati sunt: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην Υποτακτική όλων των
χρόνων (όπου είναι αναγκαίο να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του
ρήματος).
[Μονάδες 5]
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ΘΕΜΑ Γ

cum se ipsum captum venisse eos existimasset: να αναγνωρίσετε το είδος της
δευτερεύουσας (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της
(μονάδες 2).
[Μονάδες 3]

Γ1β.

Ιs fores reserari eosque intromitti iussit: Αφού εννοήσετε ως αντικείμενο του
ρήματος iussit το «domesticos», να αντικαταστήσετε τα παθητικά απαρέμφατα
με ενεργητικά κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές.
[Μονάδες 5]

Γ1γ.

α) Οb monstrum: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τον εμπρόθετο προσδιορισμό
(μονάδα 1) και αφού αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς του (μονάδα 1), να
αντικαταστήσετε την πρόθεση ob με την πρόθεση de και να κάνετε τις
απαραίτητες αλλαγές (μονάδα 1), β) In tecto: Να αντικαταστήσετε τον
εμπρόθετο του τόπου με τις λέξεις που δίνονται στην παρένθεση, ώστε να
εκφράζεται η ίδια επιρρηματική σχέση (Campania, domus, Ephesus).
[Μονάδες 6]

Γ1δ.

virtutem eius admiratum: να δηλωθεί ο σκοπός με: α) δευτερεύουσα τελική
πρόταση και β) εμπρόθετο γερούνδιο (με την πρόθεση ad).
[Μονάδες 3]
Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο στο απόσπασμα Γ (μονάδα 1), να τον
αναγνωρίσετε (μονάδα 1) και να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει
υπόθεση δυνατή ή πιθανή στο παρόν-μέλλον (μονάδες 2).
[Μονάδες 4]

quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: Να ξαναγράψετε την πρόταση,
αφού αντικαταστήσετε το ρήμα ferunt με το παθητικό του και κάνετε τις
απαραίτητες τροποποιήσεις.
[Μονάδες 3]

ÅÉ

Γ2β.

ÌÁ

Γ2α.

ÓÔ

Å

Γ1α.
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abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα
πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.
[Μονάδες 3]

Γ2δ.

Quod ut praedones animadverterunt: Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα
χρονική πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή πραγματοποιώντας τις αναγκαίες
αλλαγές.
[Μονάδες 3]

ÅÉ

ÌÁ

ÓÔ

Å

Γ2γ.
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