ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θέµα 1ο

Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα:
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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".
«Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem
miniteris, numquam tamen ego hostem iudicado Marium. Etsi senex et corpore
infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam
esse.
Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in
libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum:
at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.»
(40 µονάδες)
Θέµα 2ο
α. sacello quodam, mea sede, libera patria, immatura mors, aliqua vox: να γράψετε
την αιτιατική ενικού και τη γενική πληθυντικού των παραπάνω συνεκφορών.
(10 µονάδες)

β. Να γράψετε την πτώση που ζητείται σε καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:
nocte: αιτιατική πληθυντικού
filia: δοτική πληθυντικού
agmina: ονοµαστική ενικού
senex: γενική πληθυντικού
servitus: γενική ενικού
(5 µονάδες)
Θέµα 3ο

α. Να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω λέξεων: libera, diu, longa.
(εκεί ακριβώς που βρίσκονται)
(5 µονάδες)
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β. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
• Standi: γ' ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα και του παρακειµένου
στην ενεργητική φωνή
• Miniteris: το απαρέµφατο µέλλοντα και τη µετοχή ενεστώτα (να ληφθεί υπόψη το
υποκείµενο)
• Peperissem: β' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και υποτακτικής παρατατικού
στην παθητική φωνή
• Possum:β' πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα και υπερσυντελίκου
• Futura sum: να αναγνωριστεί γραµµατικά ο τύπος και να γραφεί το γ' πληθυντικό
οριστικής µέλλοντα και συντελεσµένου µέλλοντα
(αφού λάβετε υπόψη και το υποκείµενο αυτού του τύπου µέσα στο κείµενο)
(10 µονάδες)

Θέµα 4ο

α. Standi, fessa, sibi, loco, corpore, hostem, pati: να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους
παραπάνω όρους
(10 µονάδες)
β. Licet mihi ostendas agmina militum: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας
πρότασης και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (έγκλιση και χρόνο).
(5 µονάδες)
Θέµα 5ο
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α. Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που υπάρχει στην τελευταία
περίοδο και να τον µετατρέψετε, ώστε να δηλώνει το απραγµατοποίητο στο
παρελθόν.
(6 µονάδες)
β. Semper tamen meminero… conservatam esse: να µετατρέψετε την παθητική
σύνταξη σε ενεργητική.
(3 µονάδες)
γ. "Ego libenter tibi mea sede cedo": να µετατραπεί σε πλάγιο λόγο µε ρήµα
εξάρτησης Caecilia respondit.
(3 µονάδες)
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δ. "congruens": ν' αναλυθεί η µετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
(3 µονάδες)

