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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 5-1-2013
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

... Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere
dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. Populum concitat et Tarquinio
imperium adimit. Liber iam populus Romanus duo consules, Iunium Brutum et
Tarquinium Collatinum, deligere constituit.

… 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.
Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
[Μονάδες 40]
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α) Να γράψετε τους τύπους των λέξεων που ζητούνται.
femina: αφαιρετική ενικού αριθμού
cultro: κλητική ενικού αριθμού.
vulnere: αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
liber: ονομαστική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους.
consules: δοτική πληθυντικού αριθμού.
Carthaginienses: γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους.
bellum: δοτική πληθυντικού αριθμού.
Romani: αιτιατική ενικού αριθμού θηλυκού γένους.
Zamam: γενική ενικού αριθμού.
victoriam: δοτική πληθυντικού αριθμού.
[Μονάδες 10]

β) dolore magno: γενική ενικού αριθμού
populus Romanus: αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
duo consules: δοτική πληθυντικού αριθμού.
[Μονάδες 6]
γ)
illis: να κλίνετε το ουδέτερο στον ενικό αριθμό
se: να κλίνετε το ίδιο πρόσωπο στον ενικό αριθμό
ipsam: την αφαιρετική ενικού και πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
eum: την αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού και στα τρία γένη
[Μονάδες 8]
2α. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται:
aperit: γ΄ πληθυντικό ενεστώτα
interficit: γ’ ενικό μέλλοντα
extrahit: γ΄ ενικό παρατατικού
adimit: β΄ ενικό παρακειμένου
constituit: γ΄ πληθυντικό μέλλοντα
complevit: απαρέμφατο ενεστώτα.
cupivit: β’ ενικό ενεστώτα.
revocaverunt: σουπίνο
dimicavi: β’ ενικό υπερσυντελίκου.
reportaverunt:
β’
πληθυντικό

συντελεσμένου
μέλλοντα
[Μονάδες 10]
β) aperit, extrahit, punire, componere,: να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των
ρημάτων.
[Μονάδες 4]
γ) Να κλίνετε τον ενεστώτα και τον μέλλοντα του ρήματος possum
[Μονάδες 6]
3α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις illis, cultro, se, dolore, Iunium Brutum,
Carthaginienses, cum Romanis, componere , frustra, victoriam.
[Μονάδες 10]
β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τo απαρέμφατο: punire

γ) Να αναγνωρίσετε συντακτικά την πρόταση: Postquam XIV annos in Italia
complevit(εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση).
[Μονάδες 6]

