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Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ – ΕΠΙΠΕ∆Ο B
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ΤΑΞΗ:
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ó

A΄ ΦΑΣΗ

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ

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. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam,
Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. 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.

ÁÊ

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei
occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor
imperator». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus

ÇÑ

sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum
doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque
avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem
corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita
salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in
mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba
Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017

Ε_3.Λλ3Α(ε)

Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα που σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα.
Μονάδες 40
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Α.

Ó

A΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β.1

α)

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις ακόλουθες λέξεις:
vi:
elephantis:
cladem:
Fabii:
victoriam:
verba:
avem:

β)

αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος
συγκριτικός βαθµός επιρρήµατος
αφαιρετική ενικού στο αρσενικό γένος
γενική πληθυντικού στο συγκριτικό βαθµό του
θηλυκού γένους
Μονάδες 3 (0,75x4)

Να προσδιορίσετε το γραµµατικό είδος των παρακάτω αντωνυµιών και
να γράψετε τον γραµµατικό τύπο που ζητείται για καθεµιά από αυτές:

ÁÊ

quae:
se:
quendam:
talium:
haec:

ονοµαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος
γενική πληθυντικού στο δεύτερο πρόσωπο
γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος
αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος
αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
Μονάδες 5

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το
υποκείµενο):

ÇÑ

Β2.

Μονάδες 7

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις ακόλουθες λέξεις:
Cannensem:
multum:
parem:
cupidus:

γ)

γενική πληθυντικού
αιτιατική πληθυντικού
ονοµαστική πληθυντικού
κλητική ενικού
δοτική πληθυντικού
αιτιατική ενικού
αφαιρετική ενικού

seiungunt:
fuit:
expedivit:

το β΄ πληθυντικό µέλλοντα της ίδιας έγκλισης στην
άλλη φωνή
το απαρέµφατο µέλλοντα
την αφαιρετική ενικού της µετοχής ενεστώτα στο
ουδέτερο γένος (υποθέστε ότι είναι επιθετική)
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Ó
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Γ1.

α)

β)

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους:
vi, cum elephantis, annos (το δεύτερο του πρώτου κειµένου), ei,
imperator, salutatione.
Μονάδες 6
Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in
Africam revocaverunt: Να ξαναγράψετε την δευτερεύουσα χρονική
πρόταση µε τον ιστορικό ή διηγηµατικό cum.
Μονάδες 2

itaque viginti milibus sestertium eum emit: στην παραπάνω πρόταση
να αντικαταστήσετε τον τύπο milibus µε τον κατάλληλο τύπο της λέξης
pecunia και να δικαιολογήσετε θεωρητικά την απάντησή σας.
Μονάδες 5
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γ)
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revocaverunt: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα στην ίδια
φωνή
componere:
το α΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια
φωνή
cupivit:
το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
rediret:
το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
tenens:
απαρέµφατο µέλλοντα στην άλλη φωνή
instituerat:
οι δύο τύποι του σουπίνου
doceret:
το β΄ πληθυντικό υποτακτικής µέλλοντα
solebat:
τη δοτική γερουνδίου
didicit:
το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική παρατατικού στην
άλλη φωνή
attulit:
το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
risit:
το γ΄ πληθυντικό προστακτικής µέλλοντα στην άλλη
φωνή
emerat:
το γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου ενεργητικής
περιφραστικής συζυγίας
Μονάδες 15

Γ2.

α)

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes
Hispaniae bello superavit: Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε
παθητική.
Μονάδες 6

β)

sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: Να µετατρέψετε την
παραπάνω κύρια πρόταση κρίσεως σε απαρεµφατική µε εξάρτηση
«Scriptor dixit…».
Μονάδες 4
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Saguntum vi expugnavit: Να δηλωθεί η απαγόρευση µε όλους τους
δυνατούς τρόπους (να χρησιµοποιηθεί το β΄ ενικό πρόσωπο).
Μονάδες 2
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δ)

Caesaris multum interfuit corvum emere: Να επαναδιατυπώσετε την
πρόταση, ώστε να δηλωθεί:
α) το πρόσωπο που µετανιώνει,
β) το πρόσωπο που λυπάται και
γ) το πρόσωπο που ντρέπεται.
Μονάδες 5
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γ)

Ó

A΄ ΦΑΣΗ
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