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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:
Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares; cogitabam
aliquid enotabamque; etsi retia vacua, plenas tamen ceras habebam. Silvae et solitudo
sunt magna incitamenta cogitationis. Cum in venationibus eris, licebit tibi quoque
pugillares adportare.
Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello
superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt,
cum elephantis transiit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro
Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia
complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum
Romanis componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit,
sed Romani victoriam reportaverunt.

(Μονάδες 40)

Β. Παρατηρήσεις
1.α Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:
pugillares  = γενική πτώση του ίδιου αριθµού.
silvae  = τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθµού.
solitudο = τη γενική πτώση του ενικού αριθµού.
venationibus = την αιτιατική πτώση του ενικού αριθµού.
bello = την αιτιατική πτώση του πληθυντικού αριθµού.
vi = τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθµού.
elephantis = τη γενική πτώση του ίδιου αριθµού.
insidiis = την αιτιατική πτώση του ίδιου αριθµού.
annos = την κλητική πτώση του ενικού αριθµού.
victoriam = την αφαιρετική πτώση του πληθυντικού αριθµού.

(Μονάδες 10)

1.β Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω
συνεκφορές:
retia vacua = την αιτιατική του ενικού αριθµού και τη γενική

του πληθυντικού αριθµού.
magna incitamenta = τη γενική του ενικού αριθµού και την

αφαιρετική του πληθυντικού αριθµού.
dux Carthaginiensis = την αφαιρετική του ενικού αριθµού και τη

δοτική του πληθυντικού αριθµού.
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omnes gentes = τη δοτική του ενικού αριθµού και τη γενική του
πληθυντικού αριθµού.

cladem Cannensem = τη γενική του ενικού αριθµού και την
αφαιρετική του πληθυντικού αριθµού.

agro Falerno = την αιτιατική και την κλητική του ενικού
αριθµού.

(Μονάδες 12)

1.γ Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω
αντωνυµίες:
tibi = την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό και την αφαιρετική του

πληθυντικού αριθµού του πρώτου προσώπου.
quae = την ίδια πτώση στο αρσενικό γένος και τη γενική του

πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται.
eum = τη γενική πτώση του ενικού αριθµού και τη δοτική πτώση του

πληθυντικού αριθµού στο γένος που βρίσκεται.
(Μονάδες 6)

2.αΝα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήµατα.
(Για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείµενο).

sedebam = το β′ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και της
οριστικής του παρακειµένου στη φωνή που βρίσκεται.

erat = το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και της
οριστικής του συντελεσµένου µέλλοντα.

cogitabam = τα απαρέµφατα του µέλλοντα και του παρακειµένου στη
φωνή που βρίσκεται.

habebam = το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα και της
οριστικής παρατατικού στην ενεργητική περιφραστική
συζυγία.

expugnavit = το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα και της
οριστικής του παρακειµένου στην παθητική φωνή.

seiungunt = το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα και το γ΄
πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειµένου στη
φωνή που βρίσκεται

expedivit = το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και
της οριστικής του µέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.

complevit = ο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού
και το απαρέµφατο του παρακειµένου στην παθητική φωνή.

componere = το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα και
το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του συντελεσµένου
µέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.

dimicavit = το απαρέµφατο του ενεστώτα και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο
της οριστικής του µέλλοντα στην παθητική φωνή.

(Μονάδες 10)
2.β cupivit: να γράψετε τον τύπο που σας δίνετε στην οριστική έγκλιση σε όλους

τους χρόνους.
(Μονάδες 5)



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
8

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

3

3.αΝα αναγνωρίσετε συντακτικώς τους παρακάτω όρους:
aliquid είναι στο
cogitationis είναι στο
adportare είναι στο
dux είναι στο
vi είναι στο

(Μονάδες 5)
3.β Postquam XIV annos in Italia complevit: να αναγνωρίσετε το είδος

της πρότασης και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς
της.

(Μονάδες 3)

4.α cladem Cannensem: να µετατρέψετε τον επιθετικό προσδιορισµό σε
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.

(Μονάδες 3)
4.β Silvae et solitudο sunt magna incitamenta cogitationis: Να

µετατρέψετε την πρόταση σε απαρεµφατική µε εξάρτηση το Plinius
dicit.

(Μονάδες 3)
4.γ Carthaginienses eum in Africam revocaverunt: να µετατρέψετε

την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(Μονάδες 3)


