ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (2)
Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi
sumus: sic enim liberi esse possumus.
Milites his verbis admonet: ≪Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse
nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem
militum perpetrare possunt≫.
In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
2. α) Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στις πτώσεις που σας ζητούνται:
ministri (ονομαστική ενικού),
interpretes (γενική πληθυντικού),
iudices (κλητική ενικού),
milites (δοτική πληθυντικού),
verbis (γενική πληθυντικού),
vim (αφαιρετική ενικού),
collibus (γενική πληθυντικού),
caedem (αιτιατική πληθυντικού).

Μονάδες 40

Μονάδες 4

β)Να κλίνετε τη συνεκφορά: speculatores nostri.
Μονάδες 2
3. Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του δεύτερου και τρίτου κειμένου στο ίδιο γένος στον
αντίθετο αριθμό.
Μονάδες 4
4. Να γράψετε το αντίστοιχο πρόσωπο των παρακάτω ρημάτων στους χρόνους παρατατικό
και μέλλοντα: possumus, admonet, debetis, complevit, reportaverunt.
Μονάδες 12
5. Να κλίνετε την οριστική παρακειμένου στα παρακάτω ρήματα: sunt, cavere, componere,
dimicavit.
Μονάδες 8
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6. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: liberi, vim, verbis, militum, Fabii
Maximi, annos.
Μονάδες 7
7. Να εντοπίσετε το φαινόμενο της αυτοπάθειας, όπου υπάρχει, να διακρίνετε αν είναι άμεση
ή έμμεση.
Μονάδες 3
8. Να δηλώσετε τη συντακτική θέση των απαρεμφάτων και το είδος τους . Να βρείτε τα
υποκείμενά τους και να δικαιολογήσετε την πτώση τους: esse (το πρώτο), advolare,
componere.
Μονάδες 12
9. Postquam … complevit: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και να δικαιολογήσετε
την εκφορά της.
Μονάδες 8

BONAM FORTUNAM!
ΟΔΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, τάξη, κατεύθυνση, εξεταζόμενο
μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας
παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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