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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
16 – 12 – 2018
ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Α. Γες μεηαθράζεις κειμένων 25, 31, 36
(Κονάδες 40)
Β1α.
nulla re
ipsas
rei
discimina
singularium
vim
hastae
Mani
frugalitas
ea

(Κονάδες 10)

Β1β.
exteriore
fortissimas
magnopere ή magno opere
facile & facillime
(Κονάδες 5)
Β2α.
crediturus fuerit
este
congrederis/congredere
pugnatu
ruituros
spoliando
potuerunt/potuere
veniemus
praeberer
miraturos esse
(Κονάδες 10)
Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

1

ΚΕΝΣΡΟ

Αγίαρ οθίαρ 39

2310.244.444

ΝΣΕΠΩ

Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

Β2β.
Εν. confidat
Ππη. confideret
Μελ. confisurus sit
Ππκ. confisus sit
Υπεπ. confisus esset
(Κονάδες 5)
Γ1α.
vobis: δοηική πποζωπική κηηηική ζηο est
Neminem: ςποκείμενο ζηο consulturum esse (εηεποπποζωπία)
viribus: αθαιπεηική (οπγανική) ηος μέζος από ηη μεηοσή confisus
consulis: γενική ςποκειμενική ζηο iniussu
se: άμεζο ανηικείμενο ηος πήμαηορ praebuit, άμεζη αςηοπάθεια
apud focum: εμππόθεηορ πποζδιοπιζμόρ πος δηλώνει ηη ζηάζη ζε ηόπο (ή ηο πληζίον)
ζηη μεηοσή assidentem
eius: γενική κηηηική ζηο paupertatem (κηήζη σωπίρ αςηοπάθεια)
(Κονάδες 7)
Γ1β. Statim salus fuga ab hostibus petita est

(Κονάδες 3)

Γ1γ. Carthagine
(Κονάδα 1)
Γ1δ. quae maxima erat
(Κονάδες 3)
Γ2α.
quanto miles Latinus Romano virtute antecellat: δεςηεπεύοςζα οςζιαζηική πλάγια
επωηημαηική ππόηαζη μεπικήρ αγνοίαρ ωρ ςποκείμενο ζηο αππόζωπο πήμα cernatur.
Eιζάγεηαι με ηην επωηημαηική ανηωνςμία quantο και εκθέπεηαι με ςποηακηική, γιαηί η
εξάπηηζη δίνει ςποκειμενική σποιά ζηο πεπιεσόμενο ηηρ επώηηζηρ. Σςγκεκπιμένα
εκθέπεηαι με ςποηακηική ενεζηώηα (antecellat), γιαηί εξαπηάηαι από πήμα απκηικού
σπόνος (cernatur), και δηλώνει ηο ζύγσπονο ζηο παπόν.
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quo facilius divitias contemnere posset: δεςηεπεύοςζα επιππημαηική ηελική ππόηαζη
ωρ επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος ζκοπού ζηο πεπιεσόμενο ηηρ κύπιαρ ππόηαζηρ με
πήμα ηο utebatur. Ειζάγεηαι με ηον ηελικό ζύνδεζμο quo, γιαηί ακολοςθεί επίππημα
ζςγκπιηικού βαθμού (facilius) και εκθέπεηαι με ςποηακηική, γιαηί δηλώνει ζκοπό
επιδιωκόμενο. Σςγκεκπιμένα εκθέπεηαι με ςποηακηική παπαηαηικού (posset), γιαηί
εξαπηάηαι από πήμα ιζηοπικού σπόνος (utebatur) (ιδιόμοπθη ακολοςθία σπόνων, δηλ. ο
ζκοπόρ είναι ιδωμένορ ηη ζηιγμή ηηρ εμθάνιζήρ ηος ζηο μςαλό ηος ομιληηή και όσι ηη
ζηιγμή ηηρ πιθανήρ ππαγμαηοποίηζήρ ηος (ζςγσπονιζμόρ ηηρ κύπιαρ με ηη δεςηεπεύοςζα
ππόηαζη).
(Κονάδες 8)
Γ2β. nolite deponere / ne deposueritis
(Κονάδες 4)
Γ2γ. quam hostis

(Κονάδες 2)

Γ2δ. Caesar dixit tum adulescentem iniussu consulis in certamen ruisse.
(Κονάδες 2)

TΗΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΔΠ:
ΒΑΒΝΙΗΓΝ ΡΕΩΟΡΕΗΛΑ
ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΗΩΑΛΛΑ

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

3

