ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. Μετάφραση
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Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et
clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu) virtutem eius admiratum se
venisse. Haec postquam Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intrimitti iussit .
Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc
multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae
dicas. Quin, homo inepte, taces ut consequaris quod vis ?
Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes
amicorum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem. Tum intellexi quos
fidos amicos habuissem, quos infidos cum iam neutris gratiam referre poteram.
( 40 µονάδες)
Β. Παρατηρήσεις

1α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τους τύπους των συνεκφορών που
ζητούνται: abiectis armis, homo inepte, fidos amicos
ΓΕΝ. ΠΛΗΘ.
ΑΙΤ. ΠΛΗΘ.
ΑΦ. ΠΛΗΘ.

β) Να γραφούν οι τρεις βαθµοί των επιθέτων στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση και
των παραγόµενων επιρρηµάτων: multis, inepte, inopes
( 5 µονάδες)
γ) Να δοθεί ο αντίστοιχος τύπος των αντωνυµιών στον αντίθετο αριθµό: quod, eius,
neminem, quae, neutris
(5 µονάδες)
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2α) Να συµπληρωθεί ο τύπος των ρηµάτων που ζητείται:
animadverterunt : γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
abiectis: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα στην ίδια φωνή
scire: β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
vis: γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
referre: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής και β’ ενικό οριστικής
ενεστώτα και µέλλοντα στην παθητική φωνή.
fit : α’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
(5 µονάδες)
β) Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι: loquaris, ceciderunt

(5 µονάδες)

γ) Nα γραφούν οι ονοµατικοί τύποι (να κλιθεί το σουπίνο και το γερούνδιο) στη φωνή
που βρίσκονται: exulantem, uteris
(5 µονάδες)
3α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τη συντακτική θέση των λέξεων:
είναι …................................……….
είναι ……................................…….
είναι ................................………….
είναι …................................……….
είναι ………….................................
είναι ………….................................

στο…………….
στο…………….
στο…………….
στο…………….
στο…………….
στο…………….
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ianuae:
auditu:
intromitti:
sermone:
amicorum:
exulantem:

(6 µονάδες)
β) Να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά των παρακάτω προτάσεων
εφαρµόζοντας τους κανόνες ακολουθίας των χρόνων:
proinde quasi ….. loquaris, ut consequaris
(8 µονάδες)
γ) Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος του τελευταίου αποσπάσµατος και να
µετατραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση δυνατή ή πιθανή
(4 µονάδες)
4α) abiectis armis: να αναλυθεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόµενη µε
ιστορικό – διηγηµατικό cum.
(3 µονάδες)
β) virtutem eius admiratum : να αποδοθεί ο σκοπός µε τους ισοδύναµους τρόπους
(4 µονάδες)
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γ) Quin taces ut consequaris quod vis? : να µετατραπεί σε πλάγιο λόγο µε ρήµα
εξάρτησης Scriptor interrogavit
(5 µονάδες)

