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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
21 – 10 – 2018
Α. Λα μεηαθραζηούν ηα παρακάηω αποζπάζμαηα:
Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rνmanorum, everterunt urbem
Roman praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui
diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,
absens dictator est factus;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?” inquit “Ego non
cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? “Homo es impudens. Ego
cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque
patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore».
Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote
decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete
periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere.
(Κονάδες 40)
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ
Β1. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
duce: ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό
flumen: νλνκαζηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
urbem: νλνκαζηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
quo: αηηηαηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο
praedam: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
Ennius: θιεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
ego: δνηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην γ’ πξόζσπν
quid: αθαηξεηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
impudens: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο
ipsi: γεληθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
die: δνηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ
ficum: αηηηαηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
patribus: γεληθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
hanc: νλνκαζηηθή πηώζε εληθνύ αξηζκνύ ζην αξζεληθό γέλνο
periculum: θιεηηθή πηώζε πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
(Κονάδες 15)
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Β2α. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλαλ από ηνπο παξαθάησ
ξεκαηηθνύο ηύπνπο:
everterunt: γ’ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή
acceperunt: β’ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεζηώηα ζηελ άιιε θσλή
fuerat: α’ πιεζπληηθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ
indignatus: ην απαξέκθαην ηνπ κέιινληα (λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν ηεο
κεηνρήο)
Vis: α’ πιεζπληηθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεζηώηα
responderit: γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ ζηελ άιιε θσλή
credidi: αηηηαηηθή ζνππίλνπ
Interrogo: α’ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ππεξζπληειίθνπ ζηελ ίδηα θσλή
dixissent: β’ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή
(Κονάδες 9)
Β2β. est factus: λα γξάςεηε ην β’ εληθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο όισλ ησλ ρξόλσλ.
(Κονάδες 6)
Γ1α. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
flumen:
iure:
dictator:
scire:
impudens:
ancillae:
ex Carthagine:
ficum:
Opibus:
(Κονάδες 9)
Γ1β. Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή θαη ηελ παζεηηθή ζε
ελεξγεηηθή:
«Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium» (Μνλάδεο 4)
«Tum Camillus absens dictator est factus (ab eis)» (Μνλάδεο 5)
(Κονάδες 9)
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Γ1γ. «Carthagine»: λα κεηαηξέςεηε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηόπνπ , ώζηε λα εθθξάδεηαη
ε θίλεζε ζε ηόπν.
(Κονάδα 1)
Γ2α. «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore»: λα αλαδηαηππώζεηε
ηελ πξόηαζε, ώζηε λα δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξόλ.
(Κονάδα 1)
Γ2β. «non esse»: λα εληνπίζεηε ην ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ (κνλάδα 1) θαη λα
αηηηνινγήζεηε ηελ πηώζε ηνπ (κνλάδα 1).
(Κονάδες 2)
Γ2γ. «cum te quaererem»: λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο δεπηεξεύνπζαο πξόηαζεο
(κνλάδα 1), λα αηηηνινγήζεηε ηνλ ηξόπν εθθνξάο ηεο (κνλάδεο 2) θαη λα δειώζεηε ηε
ζπληαθηηθή ηεο ιεηηνπξγία (κνλάδα 1).
(Κονάδες 4)
Γ2δ. «cavete»: λα δειώζεηε απαγόξεπζε κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο.
(Κονάδες 4)
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