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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα αποσπάσµατα :
« Manius Curius Dentātus maxima frugalitāte utebātur, quo facilius divitias
contemnere posset. Die quodam Samnitium legāti ad eum venērunt. Ille se in
scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum
praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnītes paupertātem eius mirāti
sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut
eo uterētur, vultum risu solvit et protinus dixit: »
« quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti,
si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc
intellego, si iste in Manliāna castra pervenerit, quo intendit, neminem tam
stultum fore, qui non videat coniuratiōnem esse factam, neminem tam
improbum, qui non fateātur. »

(µονάδες 40)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα ουσιαστικά:

divitias: δοτική πληθυντικού αριθµού
scamno: κλητική πληθυντικού αριθµού
pondus : ίδια πτώση στον άλλο αριθµό
Manius: κλητική ενικού αριθµού
vultum: δοτική ενικού αριθµού
castra: αφαιρετική πληθυντικού
focum: δοτική  ενικού αριθµού
auctoritatem: ονοµαστική ενικού αριθµού

(µονάδες 4)

1.β. Να γράψετε τους βαθµούς που ζητούνται για καθένα από τους τύπους:
facilius: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς
magnum: την αφαιρετική ενικού του ίδιου γένους στους τρεις

βαθµούς
stultum: το επίρρηµα του επιθέτου στους τρεις βαθµούς
multi: το συγκριτικό του επιθέτου στο ίδιο γένος και στον ίδιο

αριθµό σ’ όλες τις πτώσεις
crudeliter: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς

(µονάδες 5)
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1.γ. Να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυµιών και να γράψετε τους τύπους
που ζητούνται:

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
quodam αιτιατική πληθυντικού
eo ονοµαστική ενικού
ille αφαιρετική

πληθυντικού
hunc αιτιατική πληθυντικού
iste γενική ενικού
neminem δοτική ενικού

(µονάδες 3)

1.δ. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται από τις συνεκφορές:

ligneo catillo ίδια πτώση στον
πληθυντικό

quodam die ονοµαστική ενικού
pondus missum γενική πληθυντικού
Manliana castra δοτική πληθυντικού

(µονάδες 4)
2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους

ρηµατικούς τύπους:
utebatur: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής µέλλοντα
attulissent: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της 

παθητικής φωνής
spectandum: β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα

της ίδιας  φωνής
missum: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
factum esse: προστακτική ενεστώτα και µέλλοντα ενεργητικής

φωνής
dicerent: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα

ενεργητικής φωνής
pervenerit: γενική γερουνδίου
fore: προστακτική µέλλοντα
animadvertissem: µετοχή ενεστώτα στην αιτιατική ενικού αριθµού του

ουδετέρου γένους
(µονάδες 9)
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2.β. assidentem: απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή
mirati sunt: απαρέµφατο µέλλοντα και παρακείµενου  (να

λάβετε υπόψη του υποκείµενο του ρήµατος)
secuti: να κλίνετε το σουπίνο
fateatur: να κλίνετε το γερούνδιο
cenantem: απαρέµφατο ενεστώτα και µέλλοντα παθητικής

φωνής
(µονάδες 5)

3.α <<quo facilius divitias contemnere posset>>, <<qui non
fateatur>>:να δικαιολογήσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις  (εισαγωγή,
εκφορά, συντακτικός ρόλος) σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων.

(µονάδες 4)

3.β. <<Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, neminem
tam stultum fore…neminem tam improbum>>:να µετατρέψετε τον
εξαρτηµένο υποθετικό λόγο σε ανεξάρτητο (ευθύς λόγος), να
αναγνωρίσετε το είδος του και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε
να δηλώνει το πιθανό ή δυνατό.

 (µονάδες 3)

3.γ. Να συµπληρώσετε τον πίνακα:
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

1 assidentem
2 contemnere
3 missum
4 factum esse
5 secuti
6 fore
7 esse factam

(µονάδες 7)
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3.δ. Να συµπληρώσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων:
eo: είναι…………………………… στο…………….
frugalitate: είναι…………………………… στο…………….
facilius: είναι…………………………… στο…………….
spectandum: είναι…………………………… στο…………….
risu: είναι…………………………… στο…………….
in hunc: είναι…………………………… στο…………….
regie: είναι…………………………… στο…………….
imperiti: είναι…………………………… στο…………….
neminem: είναι…………………………… στο…………….
stultum: είναι…………………………… στο…………….

(µονάδες 5)

4.α. <<ut eo uteretur>>:να εκφράσετε το σκοπό µε όλους τους υπόλοιπους
δυνατούς τρόπους.

(µονάδες 4)

4.β. <<Dixit>>:να εκφράσετε την απαγόρευση  για το β΄ πληθυντικό
πρόσωπο µε όλους τους δυνατούς τρόπους.

(µονάδες 2)

4.γ. <<Cum ad eum magnum pondus auri publice missum
attulissent>>:να µετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη
επιρρηµατική µετοχή.

(µονάδες 2)

4. δ. Secuti, missum:να αναλύσετε τις µετοχές  σε αντίστοιχες
δευτερεύουσες προτάσεις.

(µονάδες 3)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


