ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ενδεικτικές Απαντήσεις
Α1
Κείμενο 1
Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει θαλάσσιο κήτος στην ακτή της Αιθιοπίας, το οποίο
βλάπτει / αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: “βασιλικό σφάγιο αρέσει
στο θεό”. Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε έναν βράχο. Το κήτος κινείται προς την
Ανδρομέδα. Ξφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια του. Βλέπει την
κόρη και θαμπώνεται απο την ομορφιά της κοπέλας.
Κείμενο 2
Αφού διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, αποσύρθηκε σε μία θερινή κατοικία,
που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς
το λιακωτό που ήταν πολύ κοντά του και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που
κρεμόντουσαν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που έτρεχε πέρα-δώθε πρόσεξε τα πόδια του.
Κείμενο 3

Τελικά η κοπέλα κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία (της) να της
παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ ευχαρίστως σου
παραχωρώ τη θέση μου». Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα.
Πέθανε δηλαδή η Καικιλία, την οποία ο Μέτελλος, όσο ζούσε, την αγάπησε πολύ’ αργότερα αυτός
παντρεύτηκε την κοπέλα (οδήγησε την κοπέλα σε γάμο).
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propius
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B2α.
ursit
respondere
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B2β.
Ενεστώτας: moriatur
Παρατατικός: moreretur
Μέλλοντας: moritura sit
Πρκ: mortua sit
Υπερ.: mortua esset
Γ1α.
ad oram: εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης στο urget
ab insidiatoribus: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στη μτχ.exclusus
cui: δοτική πρσωπική στο nomen από το ρήμα est
puella: υποκείμενο στο rogavit

Γ1β.
Belua marina urgetur a Neptuno
Γ1γ.
ex, de ab solario proximo
Γ2α.
ut...cederet: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση
quam Metellus multum amavit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στη λ. Caecilia
dum vixit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση
Γ2β.
post paulum
Γ2γ.
beluam quae marina est
Γ2δ.
Tu inter vela praetenta foribus te abdidisti.
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