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ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando
castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit
et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «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.

Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et
protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium
malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia
corrumpi posse”.
(Μονάδες 40)
Β1. Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται για τον καθένα:
nobili: ονομαστική ενικού στο γένος που βρίσκεται.
exercitui: ονομαστική πληθυντικού.
omnes: δοτική πληθυντικού.
hostium: γενική ενικού.
his: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
viribus: αφαιρετική ενικού.
certamen: αιτιατική ενικού.
fortior: ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους στον ίδιο βαθμό.

armis: ονομαστική πληθυντικού.
pondus: αιτιατική ενικού
risu: αιτιατική ενικού
ineptae: αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους στον συγκριτικό βαθμό
ipsum: δοτική ενικού στο γένος που βρίσκεται
acies: δοτική ενικού
pecunia: γενική ενικού
(Μονάδες 15)
2. Να μεταφερθούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι στον τύπο που σας ζητείται για τον καθένα, στη φωνή
που βρίσκονται (Να ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο όπου χρειάζεται):
praefuit: γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού.
edixit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα.
lacessitus est: α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα.
congrediamur: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου.
confisus: απαρέμφατο μέλλοντα.
permotus: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού.
ruit: γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα.
spoliavit: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα.
attulissent: β΄ ενικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα
uteretur: απαρέμφατο Ενεστώτα
solvit: γ΄ ενικό υποτακτικής παθητικού παρατατικού
dixit: β΄ ενικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα
narrate: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεργητικού υπερσυντελίκου
malle: β’ ενικό οριστικής Ενεστώτα
corrumpi: αφαιρετική του σουπίνου
(Μονάδες 15)

Γ. α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
genere, exercitui, aliquando, a duce, consulis, eo, Manium Curium, locupletem, pecunia,
corrumpi
(Μονάδες 10)

β. Να μετατραπούν σε ευθύ λόγο οι προτάσεις:
-Is edixit ut omnes pugna abstinerent.
-Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute
antecellat.
(Μονάδες 8)
γ. natus: να αναλυθεί η μετοχή σε πρόταση.
(Μονάδες 3)
δ. «et fortior hoste, hasta eum transfixit»: να εντοπίσετε τον β΄ όρο σύγκρισης (μονάδα 1) και να
αποδώσετε τη σύγκριση με τον άλλο τρόπο(μονάδες 2).
(Μονάδες 3)
ε. ut eo uteretur: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), τη συντακτική της λειτουργία
(μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), την έγκλιση (μονάδα 1)
και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2).
(Μονάδες 6)
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