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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias 

contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se 

in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis 

spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites 

paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri 

publice missum attulissent,ut eo uteretur , vultum risu solvit. 

…………………………………………………………..  

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, 

ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat 

expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem 

puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco 

cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. Hoc 

dictum paulo post res ipsa confirmavit.  

Α. Να κεηαθξαζηνύλ ηα απνζπάζκαηα 

Μνλάδεο 40 

 Β1.α. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο 

παξαθάησ ιέμεηο: 

 scamno: ηελ νλνκαζηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ  

cenantem: ηελ γεληθή ηνπ πιεζπληηθνύ 

 paupertatem: ηελ θιεηηθή ηνπ εληθνύ  

vultum: ηελ γεληθή ηνπ πιεζπληηθνύ  

quodam (2ν θείκελν): ηελ αηηηαηηθή ηνπ εληθνύ ζην ίδην γέλνο  

congruens: ηελ αθαηξεηηθή ηνπ εληθνύ ζην ίδην γέλνο  
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nocte: ηελ γεληθή ηνπ πιεζπληηθνύ  

aliqua: ηελ αθαηξεηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ ζην ίδην γέλνο  

mea: ηελ θιεηηθή ηνπ εληθνύ ηνπ αξζεληθνύ γέλνπο  

sede: ηε γεληθή ηνπ πιεζπληηθνύ 

Μνλάδεο 10  

Β1.β. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη από ηα παξαθάησ επίζεηα θαη 

επηξξήκαηα: 

 maxima: ηελ αηηηαηηθή εληθνύ ηνπ ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο  

facilius: ηνλ ίδην ηύπν ζηνπο άιινπο δπν βαζκνύο  

longa: ηε γεληθή εληθνύ ηνπ ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ ζην ίδην γέλνο  

libenter: ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ ππεξζεηηθό  

Μνλάδεο 5  

Β2. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηνπο παξαθάησ 

ξεκαηηθνύο ηύπνπο:  

utebatur: ην απαξέκθαην ηνπ κέιινληα (λα ιάβεηο ππ’ όςηλ ζνπ ην γέλνο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ) 

contemnere:ην β΄ εληθό ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή 

posset: ην απαξέκθαην ηνπ παξαθεηκέλνπ  

assidentem: ην β΄ εληθό ηεο νξηζηηθήο ηνπ κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή 

spectandum: ην γ΄ πιεζπληηθό ηνπ κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή  

mirati sunt: ην β΄ εληθό ηεο νξηζηηθήο ηνπ κέιινληα θαη ηνπ παξαηαηηθνύ 

attulissent: ηα απαξέκθαηα ελεζηώηα θαη κέιινληα ηεο κέζεο θσλήο solvit: 

ηελ γεληθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο ηεο κεηνρήο ηνπ κέιινληα  

petit: ην απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο  

standi: ην α΄εληθό ηεο ππνηαθηηθήο ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή  
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cederet: ην ίδην πξόζσπν ηεο ίδηαο έγθιηζεο ζηνλ ππεξζπληέιηθν  

dixit : ην β΄ εληθό ηεο πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα θαη κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή  

Μνλάδεο 15  

Γ1. quo facilius divitias contemnere posset: Να αλαγλσξίζεηε πιήξσο ηελ 

πξόηαζε (είδνο, ζπληαθηηθή ζέζε, εηζαγσγή, εθθνξά, αθνινπζία ρξόλσλ) 

Μνλάδεο 5 

Γ2. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem 

eis spectandum praebuit: Να θάλεηε αλαιπηηθή ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο 

πξόηαζεο.  

Μνλάδεο 6  

Γ3. Manius divitias Samnitium contemnere debuit: Να ηξέςεηε ηελ 

ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή (κε ηε ρξήζε παζεηηθήο πεξηθξαζηηθήο 

ζπδπγίαο)  

Μνλάδεο 3  

Γ4α.1) (Samnites) cum ad eum magnum pondus auri publice missum 

attulissent, vultum risu solvit,  2) Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco 

omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Να ζπκπηύμεηε ηηο 

δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ησλ δύν απνζπαζκάησλ ζε κεηνρέο  

Μνλάδεο 6  

Γ4β. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: Η 

κεηνρή ηνπ απνζπάζκαηνο λα αλαιπζεί ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε  

Μνλάδεο 2  
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Γ4γ. ut eo uteretur: Να εθθξάζεηε ηνλ ζθνπό κε όινπο ηνπο δπλαηνύο 

ηξόπνπο  

Μνλάδεο 6 

Γ5. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt: 

Η πξώηε από ηηο δύν θύξηεο πξνηάζεηο λα ηξαπεί ζε δεπηεξεύνπζα ρξνληθή 

ε νπνία λα δειώλεη ην ζύγρξνλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ζπλερηδόκελε πξάμε 

Μνλάδεο 2 


