3Ο ∆ιαγώνισµα Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 11 - 15

1.

Να µεταφράσετε τα ακόλουθα αοσάσµατα:
α) Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello
superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum
elephantis transiit.
β) L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad
vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris
cucurrit.
γ) Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit
eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem
illam Paulianam victoriam dederunt.
δ) Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei
mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit.
ε) Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt
homines atque effeminantur.

2.

Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις αρακάτω λέξεις:
α) απόσπασµα α: dux, annos, vi
β) απόσπασµα β: eius, quae, admodum
γ) απόσπασµα γ: stellarum, alacrem
δ) απόσπασµα δ: magnitudinis, facie

3.

Να κάνετε αναλυτική σύνταξη στην ερίοδο “Vinum a…effeminantur” του αοσάσµατος ε.

4.

Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε αθητική στα αρακάτω αραδείγµατα:
α) Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit.
β) Poetam curae et miseriae excruciant

5.

Να κλίνετε και στους δύο αριθµούς τα αρακάτω:
α) gentes
β) elephantis
γ) domum
δ) complexum
ε) liberales artes

6.

Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα ρήµατα:
α) seiungunt
β) cucurrit
γ) aspexit
δ) concepit
ε) effeminantur.

8.

Να γράψετε τις λάγιες τώσεις των αντωνυµιών quae (αόσασµα α), quae (αόσασµα β),
se (αόσασµα δ), eius (αόσασµα δ) στο ρόσωο και τον αριθµό ου βρίσκονται.

9.

Να κλίνετε την οριστική του χρόνου και της φωνής ου ζητείται στα αρακάτω ρήµατα:
α) gerere
µέλλοντας παθητικής φωνής
β) cucurrit
ενεστώτας παθητικής φωνής
γ) misit
συντελεσµένος µέλλοντας ενεργητικής φωνής
δ) existimavit παρακείµενος παθητικής φωνής
ε) cupivit
ενεστώτας παθητικής φωνής
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