
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Existimavit ad se venire hominem ingentis  magnitudinis et facie squalida similem effigiei mortui.
Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse
Orcum.

<Αtqui ante tertium diem> inquit <scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus
hostem  !  Itaque  cavete  periculum,  tutamini  patriam.  Opibus urbis  nolite  confidere.  Neminem
credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.

Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni
nuntiaverunt (  auditu!)  virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici  Scipioni
rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Α) Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα  ( 40 μονάδες)

Β)  hominem: ονομαστική ενικού
magnitudinis: δοτική πληθυντικού
nomenque: αιτιατική πληθυντικού
facie: γενική ενικού
Carthagine: ονομαστική ενικού
muris: ονομαστική ενικού
opibus: γενική ενικού
praedones: ονομαστική ενικού
armis: κλητική πληθυντικού
virtutem: δοτική πληθυντικού (10 μονάδες)

existimavit: απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)
concepit: γ΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα
respondit: απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα στη μέση φωνή
habemus: γ΄πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
tutamini: α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντέλικου
noli: β¨ενικό οριστικής ενεστώτα
admiratum: απαρέμφατο μέλλοντα
rettulerunt: β”ενικό οριστικής ενεστώτα.  ( 8 μονάδες)

clara voce: να γράψετε τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού (4 μονάδες)
neminem: να γράψετε την ονομαστική και τη γενική ενικού (2 μονάδες)
ingentis:  να  κάνετε  παραθετική  αντικατάσταση  και  να  γράψετε  τους  τρεις  βαθμούς  του
αντίστοιχου επιρρήματος (6 μονάδες)



Γ)  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι ( 5 μονάδες)

opibus urbis nolite confidere: να εκφράσετε την απαγόρευση με τον άλλο τρόπο ( 5 μονάδες)

quem  simul  aspexit  Cassius:  να  αναγνωρίσετε  αναλυτικά  την  πρόταση  (  είδος,  εισαγωγή,
εκφορά, συντακτική θέση) ( 5 μονάδες)

quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis appropinquaverunt: η δευτερεύουσα πρόταση
να μετατραπεί σε μετοχική ( 10 μονάδες)

respondit ille se esse Orcum: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση αν αντικατασταθεί το ρήμα με
το αντίστοιχο της παθητικής φωνής ( 5 μονάδες)


