ΑΠΟ 16/10/2016 ΕΩΣ 30/10/2016

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ:
Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum
perpetrare possunt». […]
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. […]
Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas
confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudunis et facie squalidā,
similem effigiēi mortui.Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius
audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. […]
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Α 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40
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Β 1.

Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις των ουσιαστικών.

Vim: ονομαστική πληθυντικού
bellum : αιτιατική πληθυντικού
nomenque : ονομαστική πληθυντικού
annos : δοτική πληθυντικού
hostes : γενική πληθυντικού
exercitu : δοτική ενικού
somno : αιτιατική πληθυντικού
cladem : γενική πληθυντικού
Μονάδες 8
Β 2. Να μεταφέρετε τις συνεκφορές στις ζητούμενες πτώσεις :
agro Falerno : κλητική ενικού
species horrenda: δοτική ενικού
facie squalidā: αιτιατική ενικού
ingentis magnitudinis : γενική πληθυντικού
Μονάδες 8

Β 3. Να γράψετε τις πτώσεις των αντωνυμιών:
ille : δοτική ενικού και πληθυντικού στο ουδέτερο
qui : δοτική ενικού και πληθυντικού στο αρσενικό
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ei : γενική ενικού και πληθυντικού στο θηλυκό
se : γενική ενικού και πληθυντικού στο δεύτερο πρόσωπο.
Μονάδες 4

Β 4. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
possunt: γ’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα
complevit: β’ πληθ. Υποτακτικής Υπερσυντελίκου
Respondit: α’ πληθ. Υποτακτικής Παρατατικού
audivit: β’ ενικό Υποτακτικής Μέλλοντα
fuerat: γ’ πληθ. Οριστικής Μέλλοντα
dederat: β’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα
Existimāvit: γ’ πληθ. Υποτακτικής Ενεστώτα
aspexit : γ’ πληθ. Οριστικής Παρακειμένου
concēpit: γ’ ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα
cupivit: β’ πληθ. Οριστικής Παρατατικού
Μονάδες 10
Γ 1. Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων
(υπογραμμισμένες):
cavere Cannensem annos Fabii Maximi se effigiēi eius somno species magnitudinis
Μονάδες 10
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Γ 2. In Africam, Athenas: να δηλώσετε και στις δύο περιπτώσεις τη στάση σε τόπο και
να εξηγήσετε γιατί εκφέρονται μ’ αυτόν τον τρόπο
Μονάδες 4
Γ. 3: Cassius Parmensis: Να αντικαταστήσετε τον ομοιόπτωτο προσδιορισμό με
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
Μονάδες 2
Γ 4. Existimāvit ad se venīre hominem ,
Respondit ille se esse Orcum. :
Να δηλώσετε το υποκείμενο των απαρεμφάτων και να αιτιολογήσετε την πτώση του.
Μονάδες 3

Γ 5. Post bellum Actiacum: να ξαναγράψετε την πρόταση χρησιμοποιώντας το post
ως επιρρηματικό προσδιορισμό του χρόνου
Μονάδες 3
Γ 6. Quem simul aspexit Cassius :να αντικαταστήσετε το simul με άλλο χρονικό
σύνδεσμο ώστε να μην αλλάζει το νόημα της πρότασης.
Μονάδες 2
Γ 7. Postquam XIV annos in Italia complevit,
cum repente apparuit ei species horrenda.
Να αναγνωρίσετε πλήρως τις παραπάνω δευτερεύουσες προτάσεις
Μονάδες 6

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 4 ΑΠΟ 4

ΑΠΟ 16/10/2016 ΕΩΣ 30/10/2016

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α 1.
Οφείλετε να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών. Γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να
εξορμούν από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες»….
Οι Ρωμαίοι πληροφορήθηκαν έντρομοι την καταστροφή στις Κάνες. Ο Αννίβας ξέφυγε
από την ενέδρα του Φαβίου Μαξίμου στην περιοχή του Φαλέρνου. Αφού συμπλήρωσε 14
χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια
επιδίωξε να τελειώσει τον πόλεμο με συνθήκη….
Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, που είχε υπηρετήσει στο στρατό
του Μάρκου Αντώνιου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί, μόλις είχε παραδώσει την ταραγμένη
ψυχή του στον ύπνο, όταν ξαφνικά του εμφανίστηκε μια φρικτή μορφή. Νόμισε ότι
ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και με βρώμικο
πρόσωπο, όμοιος με είδωλο νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και
θέλησε να μάθει το όνομα του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας.
Β 1.
Vim: vires
bellum : bella
nomenque : nominaque
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 1 ΑΠΟ 4

ΑΠΟ 16/10/2016 ΕΩΣ 30/10/2016

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

annos : annis
hostes : hostium
exercitu : exercitui
somno : somnos
cladem : cladium
Β 2.
agro Falerno : ager Falerne
species horrenda: speciei horrendae
facie squalidā: faciem squalidam
ingentis magnitudinis : ingentium magnitudinum
Β 3.
ille : illi, illis
qui : cui, quibus
ei : eius, earum
se : tui, vestri και vestrum

Β 4. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
possunt: potest
complevit: complevissetis
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Respondit: Responderemus
audivit: auditurus sis
fuerat: erunt
dederat: das
Existimāvit: existiment
aspexit : aspexerunt
concēpit: conceperint
cupivit: cupiebatis

Γ 1. Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων
(υπογραμμισμένες):
cavere : αντικείμενο στο ρήμα και τελικό απαρέμφατο
Cannensem : επιθετικός προσδιορισμός στο cladem
annos : αντικείμενο στο ρήμα
Fabii Maximi : γεν. υποκειμενική στο insidiis
se : αντικείμενο στο ρήμα και άμεση αυτοπάθεια
effigiēi : δοτική αντικειμενική από το similem
eius : γενική κτητική στο nomen
somno : έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα
species : υποκείμενο στο ρήμα
magnitudinis : γενική της ιδιότητας στο hominem
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 3 ΑΠΟ 4

ΑΠΟ 16/10/2016 ΕΩΣ 30/10/2016

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Γ 2. In Africa : εκφέρεται με in + αφαιρετική , εμπρόθετα , γιατί πρόκειται για όνομα
ηπείρου.
Athenis : εκφέρεται με αφαιρετική, γιατί πρόκειται για ουσιαστικό που έχει μόνο
πληθυντικό και απρόθετα, γιατί είναι όνομα πόλης.
Γ. 3: Cassius qui Parmensis erat

Γ 4. hominem : σε αιτιατική, γιατί υπάρχει ετεροπροσωπία
Se: σε αιτιατική, αν και έχω ταυτοπροσωπία, γιατί το esse είναι ειδικό απαρέμφατο και
έχει υποκ. μόνο σε αιτιατική, λατινισμός και έμμεση αυτοπάθεια.
Γ 5. Post bello Actiaco
Γ 6. Ubi ή ut
Γ 7. Postquam XIV annos in Italia complevit : δευτερεύουσα χρονική πρόταση.
Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο postquam και εκφέρεται με οριστική παρακειμένου
για να δηλώσει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. του χρόνου
στο ρήμα της Κύριας πρότασης.
cum repente apparuit ei species horrenda.: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται
με τον αντίστροφο cum και εκφέρεται με οριστική παρακειμένου για να δηλώσει αιφνίδιο
γεγονός. Εκφράζει το υστερόχρονο στο παρελθόν και λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. του
χρόνου.
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