ΑΠΟ 21/10/2017 ΕΩΣ 11/11/2017

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ:
Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat
et exercitus fiduciam amiserat.[…]
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum
se somno dedit eandemque speciem somniāvit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii
confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfecit. […]
Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus
proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners
habētur. Vinum a mercatoribus se importāri non sinunt, quod eā rē, ut arbitrantur,
remollescunt homines atque effeminantur. […]
Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta
foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit ; eum latentem adgnovit ;
extractum imperatorem eum salutāvit. […]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 1 ΑΠΟ 4
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Β1. Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις των ουσιαστικών.
homine: δοτική ενικού
somno : αιτιατική πληθυντικού
speciem : δοτική ενικού
magistratus : γενική πληθυντικού
vitae : κλητική πληθυντικού
necis : αφαιρετική ενικού
potestate : γενική πληθυντικού
caedis : γενική πληθυντικού
equestribus proeliis: γενική πληθυντικού
Μονάδες 10
Β2. Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις για κάθε αντωνυμία (στο γένος που βρίσκονται) :
eos : γενική και αφαιρετική ενικού
illi: γενική ενικού και πληθυντικού
neminem : δοτική ενικού και πληθυντικού
se : γενική και δοτική ενικού
Μονάδες 4
Β3. Να γίνουν οι παραθετικές αντικαταστάσεις των επιθέτων:
(res) turpis, paucis (diebus)
Μονάδες 4
Β4. α) Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
viderant: μετοχή Ενεστώτα – αρσενικό, ονομ. ενικού

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 2 ΑΠΟ 4
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dedit : γ’ πληθ. Οριστικής Μέλλοντα
gerit : β’ πληθ. Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα
creantur : β’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα
habetur : απαρέμφατο Μέλλοντα
adgnovit : β’ ενικό Οριστικής Μέλλοντα
importari : γ’ενικό Οριστικής Παρατατικού
abdidit : γ’ πληθ. Οριστικής Παρακειμένου
discurrens : ο ίδιος τύπος στον Μέλλοντα
Μονάδες 9
Β4. β) interrogavit: να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 3
Γ1. Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων (υπογραμμισμένες):
neminem , se, capitis, ex equis , pedibus, Vinum, Paulo, foribus, eius, imperatorem
Μονάδες 10
Γ2. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις :
Cum civitas bellum gerit – ut arbitrantur
Μονάδες 6
Γ3. paucis post diebus: α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τον post, β) να αντικαταστήσετε
το paucis diebus, προκειμένου να δηλώσετε την άλλη συντακτική λειτουργία του post.
Μονάδες 3
Γ4. Ad solarium : Να αναγνωρίσετε τη σημασία του εμπρόθετου προσδιορισμού και να
κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να δηλώνει κίνηση από τόπο.
Μονάδες 3
Γ 5. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: Cum civitas bellum gerit.
Μονάδες 3
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 3 ΑΠΟ 4

ΑΠΟ 21/10/2017 ΕΩΣ 11/11/2017

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Γ6. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: ephippiorum usus res turpis et
iners habetur.
Μονάδες 3
Γ7. Να αντικαταστήσετε τον εμπρόθετο προσδιορισμό ob repentinum monstrum με άλλη
πρόθεση ώστε να μην αλλάζει το νόημα.
Μονάδες 2

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 4 ΑΠΟ 4
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
Α. Μια ξάστερη νύχτα ξαφνικά έγινε έκλειψη σελήνης· από το ξαφνικό φοβερό θέαμα τρόμος
είχε πιάσει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει το ηθικό του…
Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει
κανένα. Ο Κάσσιος ξανακοιμήθηκε και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Μετά από λίγες μέρες η
ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ονείρου. Ο Οκταβιανός δηλαδή του
επέβαλε την ποινή του θανάτου…
Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου.
Στις ιππομαχίες συχνά πηδάνε κάτω απ' τα άλογα και μάχονται πεζοί· η χρήση της σέλας
θεωρείται ντροπή και μαλθακότητα. Δεν επιτρέπουν στους εμπόρους να εισάγουν κρασί στη
χώρα τους, γιατί εξαιτίας του, όπως πιστεύουν, οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί και
εκθηλύνονται. …
Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το λιακωτό που ήταν
πολύ κοντά του και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. Ένας
στρατιώτης που έτρεχε εδώ κι εκεί πρόσεξε τα πόδια του· τον αναγνώρισε που κρυβόταν
αφού τον τράβηξε έξω, τον προσαγόρευσε ως αυτοκράτορα. …
Β.1. homini, somnos, speciei, magistratuum, vitae, nece, potestatum-ium, caedium,
equestrium, proeliorum
B.2. eius-eo , illius-illorum, nemini-nullis, sui-sibi
B.3. turpis- turpior- turpissima, paucis-paucioribus-paucissimis

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 1 ΑΠΟ 2
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B.4.α. videns, dabunt, gesseritis, crearis, habitum iri, adgnosces, importabatur, abdiderunt,
discursus
B.4.β. interrogare, interrogaturum esse, interrogavisse
Γ.1.
Neminem αντικείμενο στο viderant
Se: άμεσο αντικείμενο (άμεση αυτοπάθεια) στο dedit.
Capitis: γενική της ποινής στο supplicio
Ex equis: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης από τόπο στο desiliunt.
Pedibus: αφαιρετική οργανική στο proeliantur.
Vinum: υποκείμενο στο importari.
Paulo: αφαιρετική οργανική του μέτρου ή της διαφοράς στο post.
Foribus: αντικείμενο στο praetenta.
Eius: γενική κτητική στο pedes.
Imperatorem: κατηγορούμενο στο eum.
Γ.2. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον επαναληπτικό σύνδεσμο cum,
εκφέρεται με Οριστική Ενεστώτα (gerit), δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον
και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.
Δευτερεύουσα απλή παραβολική. Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με
Οριστική γιατί η σύγκριση αφορά δυο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται
αντικειμενική πραγματικότητα. Λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης.
Γ.3. Α. επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου
Β. post paucos dies
Γ.4. Εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο, de-ex-ab solario
Γ.5. Cum bellum a civitate geritur.
Γ.6. Germani ephippiorum usum rem turpem et inertem habent.
Γ.7. Propter – per monstrum
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 2 ΑΠΟ 2

