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 Α. Να

μεταφράςετε τα παρακάτω κείμενα :

Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam
dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios
vincere potuit!
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ille

se

cenantem

in
eis

scamno

assidentem

spectandum

praebuit.

apud

focum

Samnitium

et

ex

divitias

ligneo

catillo

contempsit

et

Samnites paupertatem eius mirati sunt. 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;»
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.

Legatum

monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et
intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore.
Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad
turrim

adhaesit

et

tertio post die a quodam milite conspicitur et ad

Ciceronem defertur.
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1 διαγώνιςμα ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ λυκείου

ΑΓΙΟΤ ΚΩΝ ΣΑΝ ΣΙΝ ΟΤ 1 1 -- ΠΕΙΡΑ ΙΑ -- Σ ΗΛ. 2 1 0 -4 2 2 4 75 2

 Β. Παρατηρήςεισ
1.α.

Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ
παρακάτω λζξεισ:


illustrem illam victoriam : τθ γενικι ενικοφ



catillo :

τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ



magnum pondus :

τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ



vultum :

τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ



ministri :

τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό



amentum :

τθν κλθτικι πλθκυντικοφ



haec :

τθν αιτιατικι ενικοφ ςτο αρςενικό γζνοσ



turrim :

τθν αφαιρετικι ενικοφ



die :

τθ δοτικι πλθκυντικοφ
Μονάδεσ 12

1.β.

Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται από τα παρακάτω επίκετα
και επιρριματα :
magnum

τθν αφαιρετικι ενικοφ ςτο ςυγκριτικό
βακμό του κθλυκοφ γζνουσ του επικζτου

ineptae

τθν αιτιατικι ενικοφ ςτο ςυγκριτικό βακμό
του ουδετζρου γζνουσ του επικζτου

celeriter

τον ίδιο τφπο ςτον υπερκετικό βακμό
Μονάδεσ 3

2.

Να γράψετε τα ηθτοφμενα για τουσ παρακάτω ρθματικοφσ τφπουσ :
dederunt

το δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι

vicerat

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Υπερςυντελίκου ςτθν άλλθ φωνι (να λάβετε
υπόψθ το υποκείμενο)
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assidentem

το απαρζμφατο του Παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι

spectandum

το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι
Μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι

mirati sunt

το απαρζμφατο του Μζλλοντα (να λάβετε υπόψθ το
υποκείμενο)

missum

το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του
Παρακειμζνου ςτθν άλλθ φωνι

solvit

τθν αφαιρετικι του ςουπίνου

malle

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Ενεςτϊτα

fieri

τθ γενικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό του γερουνδιακοφ

adire

τθ
μετοχι
του
Ενεςτϊτα
ςτθν
πλθκυντικοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ

scribit

το δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι

adfore

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι
του Ενεςτϊτα

veritus

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Ενεςτϊτα

constituit

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι
του Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι

defertur

το απαρζμφατο του Συντελεςμζνου Μζλλοντα ςτθν
ίδια φωνι (να λάβετε υπόψθ το υποκείμενο)

του

αιτιατικι

Μονάδεσ 15
3.α.

Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τθν ακόλουκθ άςκθςθ και να
ςυμπλθρϊςετε τα κενά, ϊςτε να φαίνεται ο ςυντακτικόσ ρόλοσ τθσ
κάκε λζξθσ :
exercitus :

είναι ……………………………………………… ςτο ……………………

spectandum :

είναι ……………………..………….. ςτο …………………………….
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fieri :

είναι ……………………………..…….. ςτο ………………………….

se (ςτο 3ο κείμενο) : είναι ………………………….….. ςτο ……………………………..
veritus :

είναι ……………………………..…….. ςτο ………………………….
Μονάδεσ 5

3.β.

Samnites ad eum magnum pondus auri attulerunt, ut eo uteretur :
Να αντικαταςτιςετε τθν παραπάνω δευτερεφουςα πρόταςθ με ςουπίνο
(μονάδα 1), ad + γερουνδιακό (μονάδεσ 2) και γερουνδιακό + causa
(μονάδεσ 2).
Μονάδεσ 5

3.γ.

Cum Samnites magnum pondus auri publice missum attulissent,
Manius Curius vultum risu solvit : Να μετατρζψετε τθ δευτερεφουςα
πρόταςθ ςε ιςοδφναμθ μετοχι.
Μονάδεσ 5

4.α.

Στισ ακόλουκεσ προτάςεισ να μετατρζψετε τθν ενεργθτικι ςφνταξθ ςε
πακθτικι :

Is Samnitium divitias contempsit.
Sic liberales artes Galli

aditum

ad

illustrem

illam

Paulianam

victoriam dederant.
Μονάδεσ 7

4.β.

Quam ob rem : Να εκφράςετε τθν ίδια επιρρθματικι λειτουργία με
άλλθ μία μορφι εμπρόκετου προςδιοριςμοφ.
Μονάδεσ 3
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4.γ.

Haec tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem
defertur : Να μετατρζψετε τθν πακθτικι ςφνταξθ ςε ενεργθτικι.
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Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνη
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