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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
15-11-2015
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Δες μεταφράσεις κειμένων 13 και 14.
(40 Μονάδες)
Β.1.α.
serenarum noctium
monstra
miles
Sulpici
caelum - caeli
motu
alacer - alacris – alacre
speciei
ingenti - ingentibus
(14 Μονάδες)
1.β.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Αφ.

eius
ei
eum
eo

cuius
cui
quem
quo

illius
illi
Illum
Illo
(3 Μονάδες)

2.α.
invado-invasi-invasum-invadere (3 συζ.)
do-dedi-datum-dare (1 συζ.)
concipio-concepi-conceptum-concipere (3 συζ, 15)
(3 Μονάδες)
2.β.
Ενεστ.
Πρτ.
Μελ.
Πρκ.
Υπερ.
Σ.μελλ.

deficit
deficiebat
deficiet
defecit
defecerat
defecerit

disputat
disputabat
disputabit
disputavit
disputaverat
disputaverit

apparet
apparebat
apparebit
apparuit
apparuerat
apparuerit
(6 Mονάδες)

2.γ.
Ενεστ.
Μελλ.
Πρκ.

audire
auditurum –am –um esse
audituros –as –a esse
audivisse
(3 Μονάδες)
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2.δ. mittor – missus sum – mitti (3 συζ.)
Εν.
Πρτ.
Μελλ.
Πρκ.
Υπερ.
Σ. μελλ.

mitteris (-re)
mittebaris (-re)
mitteris (-re)
missus es
missus eras
missus eris

(4 Μονάδες)
3.α.
nocte: αφαιρετική του χρόνου στο defecerat
ob monstrum: εμπρόσθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο invaserat
stellarum: γενική υποκειμενική στα statu ac motibus
alacrem: επιρρ. κατηγορούμενο του τρόπου στο misit με όρο αναφοράς το exercitum
somno: έμμεσο αντικείμενο στο dederat
ad se: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε πρόσωπο στο venire.
squalida: επιθετικός προσδιορισμός στο facie
eius: γενική κτητική το nomen, δηλώνει κτήση χωρίς αυτοπάθεια
Orcum: κατηγορούμενο στο se μέσω του esse.
(9 Μονάδες)
3.β.
venire: αντικείμενο στο ρήμα existimavit, ειδικό απαρέμφατο. Υποκείμενο του είναι το hominem σε
αιτιατική επειδή υπάρχει ετεροπροσωπία.
audire: αντικείμενο στο ρήμα cupivit, τελικό απαρέμφατο. Υποκείμενο του είναι το εννοούμενο
Cassius σε ονομαστική επειδή υπάρχει ταυτοπροσωπία.
esse: αντικείμενο στο ρήμα respondit, ειδικό απαρέμφατο. Υποκείμενο του είναι το se σ’ αιτιατική
παρά το γεγονός ότι υπάρχει ταυτοπροσωπία. Έχουμε λατινισμό του ειδικού απαρεμφάτου.
(9 Μονάδες)
4. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο
ρ. dederat της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον αντίστροφο cum, εκφέρεται με οριστική
παρακειμένου (apparuit), συνοδεύεται απ’ το επίρρημα repente και δηλώνει το αιφνίδιο γεγονός. Στην
κύρια πρόταση υπάρχει το μόριο vix.
(9 Mονάδες)

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΚΟΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΚΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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