Λύκειο …..
Σχολική χρονιά: ……
Μάθημα: Λατινικά
Τάξη: Β΄Λυκείου
LECTIO PRIMA: Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
Α΄ κλίση ουσιαστικών


Τα πρωτόκλιτα είναι γένους θηλυκού, εκτός από εκείνα που δηλώνουν
πρόσωπα αρσενικά, π.χ. poeta, agricola, nauta.



H πρώτη κλίση έχει ονόματα με χαρακτήρα –a.



Για να ξεχωρίσει η αφαιρετική από την ονομαστική του ενικού των
πρωτοκλίτων, χρησιμοποιείται στην αφαιρετική το σημάδι της μακρόχρονης
συλλαβής (terrā).



Όμοια κλίνεται και το θηλυκό των δευτερόκλιτων επιθέτων (e.g. adversa,
barbara, gelida)

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομαστική

terra

terrae

Γενική

terrae

Δοτική

terrae

terris

Αιτιατική

terram

terras

Κλητική

terra

terrae

Αφαιρετική

terrā

terris

terrarum
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Βασικές καταλήξεις ρήματος

α΄
β΄
γ΄

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

-o ή –m
-s
-t

-mus
-tis
-nt

Α΄ συζυγία: Οριστική Ενεστώτα ενεργητικής φωνής


Τρόπος σχηματισμού: Ενεστωτικό θέμα και βασικές καταλήξεις



Το ενεστωτικό θέμα της Α΄ συζυγίας λήγει σε μακρόχρονο ā.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

α΄

amo (<ama-o)

β΄

ama-s

ama-tis

γ΄

ama-t

ama-nt

ama-mus

Το βοηθητικό sum
ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

sum

sumus

es

estis

est

sunt

Χρήση των πτώσεων
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ΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗ
Υποκείμενο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
poēta exulat

Κατηγορούμενο

Ονομαστική
Αιτιατική

Αντικείμενο

Musa est poētae amīca
epistulas scriptitat

Γενική

Όνομα πόλης σε αιτιατική
Κτητική

Romam scriptitat
amīca poētae

Συμπλήρωμα επιθέτων
κ.ά.
Στάση

plēnae querelārum

Αναφορά
κ.ά.
Όργανο
κ.ά.

narrat de incolis

Εμπρόθετη
αφαιρετική
Απρόθετη
αφαιρετική


in terrā

epistulis repugnat

Το επίθετο (ως επιθετικός προσδιορισμός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός
ή ως κατηγορούμενο) συμφωνεί με το ουσιαστικό στο γένος, στον αριθμό και
στην πτώση, και κανονικά βρίσκεται μετά το ουσιαστικό (π.χ. de terrā gelidā).
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Σχολική χρονιά …….
Μάθημα: Λατινικά
Τάξη: Β΄Λυκείου
Καθηγητής: Δρ Ανδρέας Β. Κρίγκος
Μάθημα I

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

1. Να κλίνετε τα πιο κάτω ουσιαστικά: poeta, epistula, fortuna, iniuria.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
Αφαιρετική
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ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘ.

Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
Αφαιρετική

2. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλλου
αριθμού:

poeta

……………….

querelarum

……………….

incolis

……………….

epistulis

……………….

amica

……………….

3. Να συμπληρώσετε τα πρόσωπα των ρημάτων που σας δίνονται:
ego

scriptito

deploro

sum

excrucio

tu
nos
vos
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4. Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων στον
αντίθετο αριθμό (όπου αυτό είναι δυνατό).
α. Poeta epistulas Romam scriptitat.
..................................................................................................
β. Tu narras de terrā gelidā.
..................................................................................................
γ. Poetas curae et miseriae excruciant.
..................................................................................................
δ. Ego epistulā contra iniuriam repugno.
..................................................................................................
ε. Musa est unica amica poetae.
..................................................................................................
5. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με αυτές της στήλης Β΄ (κάποια
στοιχεία της στήλης Β΄ περισσεύουν).
Α΄

Β΄

1. Ponticā

α. δοτική πληθυντικού

2. plenae

β. αφαιρετική πληθυντικού

3. incolis

γ. ονομαστική πληθυντικού

4. poetam

δ. γενική πληθυντικού

5. poetae

ε. αφαιρετική ενικού
στ. αιτιατική ενικού
ζ. δοτική ενικού
η. γενική ενικού
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6. Να επιφέρετε τις απαιτούμενες διορθώσεις, ώστε οι προτάσεις που ακολουθούν να
είναι συντακτικά ορθές και νοηματικά αποδεκτές.
α. Poeta in terrae gelidae exulat.
..................................................................................................
β. Ovidius Romam desideramus et fortunae deploramus.
..................................................................................................
γ. Ovidius epistulas contra iniuria repugnat.
..................................................................................................
δ. Poeta curae et miseriae excruciant.
..................................................................................................
ε. Epistulae poetae plenae querelis sunt.
..................................................................................................
7. Nα μεταφραστούν στα λατινικά οι προτάσεις:
α. Ο ποιητής Οβίδιος γράφει συχνά επιστολές γεμάτες παράπονα.
..................................................................................................
β. Στις επιστολές ο ποιητής αφηγείται για την παγωμένη χώρα του Πόντου και
για τους κατοίκους.
..................................................................................................
γ. Ο Οβίδιος είναι εξόριστος στη γη του Πόντου και κλαίει για την κακή τύχη.
..................................................................................................
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