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Α.Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:
Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua,
cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam
marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet !»
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet.
Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae.
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae
Aethiopiae valde gaudent.
(Μονάδες 40)

Β1.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών:
filiam: αφαιρετική πληθυντικού
forma: αιτιατική ενικού
Neptunus: κλητική ενικού
beluam: ίδια πτώση αντίθετου αριθμού
incolis: αφαιρετική ενικού
scopulum: ονομαστική πληθυντικού
Vergilius: γενική ενικού
ingenium: δοτική πληθυντικού
liber: αφαιρετική ενικού
deus: γενική πληθυντικού
(Μονάδες 10)

Β2.Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά στις πλάγιες πτώσεις ενικού και
πληθυντικού αριθμού:
calceis, hasta
(Moνάδες 4)

B3.Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δυο αριθμούς:
oraculum,puellae
(Μονάδες 6)

Β4.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας se:
Γενική πληθυντικού β΄προσώπου

Αφαιρετική ενικού γ΄προσώπου
Αιτιατική πληθυντικού β΄ προσώπου
Δοτική ενικού α΄προσώπου
Αφαιρετική πληθυντικού β΄προσώπου
(Μονάδες 5)

Β5.Να κλιθεί ο πληθυντικός αριθμός του θηλυκού γένους και ο ενικός αριθμός
του ουδετέρου γένους της αντωνυμίας ille.
(Μονάδες 3)

B6.Nα κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δυο αριθμούς:
beluam marinam,vir clarus
(Moνάδες 6)

Β7.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους του ρήματος sum και possum:
Γ΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του possum
Β΄ενικό οριστικής μέλλοντα του possum
Β΄ενικό οριστικής παρατατικού του sum
Α΄ενικό οριστικής παρακειμένου του sum
Α΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού του possum
Α΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του sum
Β΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού του possum
Γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του sum
(Μονάδες 4)

Β8.Να γράψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
habet: α΄ενικό οριστικής ενεστώτα
comparat: ίδιο πρόσωπο στον αντίθετο αριθμό
urget: α΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού
nocet: α΄ενικό οριστικής παρακειμένου
respondet: γ΄πληθυντικό οριστική μέλλοντα
adligat: γ΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού
movet: α΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
advolat: απαρέμφατο ενεστώτα
videt: σουπίνο
stupet: απαρέμφατο ενεστώτα
delet: β΄ενικό οριστικής παρατατικού
liberat: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα
(Moνάδες 12)

Γ1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους παρακάτω όρους:
filiam, Αethiopiae, ad scopulum, pennatis, valde
(Μονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (17/01/16)
Α.Ο Κηφέας...χαίρονται πάρα πολύ.
Β1.filiis/abus
formam
Neptune
beluas
incola
scopuli
Vergilii/i
ingeniis
libro
deorum/deum
Β2.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

Singularis
calcei
hastae
calceo
hastae
calceum
hastam
calceo
hasta

Pluralis
calceorum
calceis
calceos
calceis

Β3.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
oraculum puella
oraculi
puellae
oraculo
puellae
oraculum puellam
oraculum puella
oraculo
puella

Pluralis
oracula
oraculorum
oraculis
oracula
oracula
oraculis

Β4. vestri/vestrum, a se, vos, mihi, a vobis
Β5.

Singularis

Pluralis

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

illud
ilius
illi
illud
illo

illae
illarum
illis
illas
illis

hastarum
hastis
hastas
hastis

puellae
puellarum
puellis
puellas
puellae
puellis

Β6.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
belua marina
beluae marinae
beluae marinae
beluam marinam
belua marina
belua marina

Pluralis
vir clarus
viri clari
viro claro
virum clarum
vir clare
viro claro

beluae marinae
beluarum marinarum
beluis marinis
beluas marinas
beluae marinae
beluis marinis

viri clari
virorum clarorum
viris claris
viros claros
viri clari
viris claris

Β7. possunt, poteris, eras, fui, poteramus, sumus, poteratis, erunt
Β8. habeo, comparant, urgebamus, nocui, respondebunt, adligabant, movebimus,
advolare, visum, stupere, delebas, liberas
Γ1. filiam: κατηγορούμενο του αντικειμένου (Andromedam) του ρήματος habent
Aethiopiae: γενική κτητική στη λέξη oram
ad scopulum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει τον τόπο στο ρήμα
adligat
pennatis: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη calceis
valde: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα gaudent

