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Απαντήσεις για τμήματα ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
21 – 10 – 2018
ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Α. Δεο κεηαθξάζεηο θεηκέλωλ 21, 24, θαη 25.
(Κονάδες 40)
Β1.
ducibus
flumina
urbs
quam
praedarum
Enni
sibi
quo
impudentia
ipsius
diei
ficos/ficus
patrum
hic
pericula
(Κονάδες 15)
Β2α.
evertet
acciperis/accipere
essemus
indignaturum esse
velimus
respondebantur
creditum
interrogavissem
dic
(Κονάδες 9)
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Β2β.
Ελ. fis
Πξη. fiebas
Μέι. fies
Πξθ. factus es
Υπεξ. factus eras
Σ. Μ. factus eris

(Κονάδες 6)

Γ1α.
flumen: παξάζεζε ζην Alliam
iure: αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην divisam
dictator: θαηεγνξνύκελν ζην Camillus κέζω ηνπ factus est
scire: αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο vis θαη ηειηθό απαξέκθαην (ηαπηνπξνζωπία)
impudens: νκνηόπηωηνο, επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζηε ιέμε homo
ancillae: έκκεζν αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο credidi
ex Carthagine: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνέιεπζεο ζην attulit
ficum: ππνθείκελν ζην decerptam esse (εηεξνπξνζωπία)
opibus: αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην confidere
(Κονάδες 9)
Γ1β.
«Urbs Roma eversa est a Gallis praeter Capitolium» (Μνλάδεο 4)
«Tum ei fecerunt/fecere Camillum absentem dictatorem» (Μνλάδεο 5)
(Κονάδες 9)
Γ1γ. Carthaginem

(Κονάδα 1)

Γ2α. quando hanc ficum decerptam esse putaveritis ex arbore
(Κονάδα 1)
Γ2β.
ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ: te (κνλάδα 1),
εηεροπροζωπία: ην ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ είλαη δηαθνξεηηθό από ην ππνθείκελν
ηνπ ξήκαηνο (ego), γη’ απηό ηίζεηαη ζε αηηηαηηθή πηώζε (κνλάδα 1).
(Κονάδες 2)
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Γ2γ.
cum te quaererem: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε ωο επηξξεκαηηθόο
πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο πξόηαζεο κε ξήκα ην credidi.
Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν cum θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή, γηαηί
ν ηζηνξηθόο - δηεγεκαηηθόο ζύλδεζκνο cum ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε ηεο
δεπηεξεύνπζαο κε ηελ θύξηα θαη δεκηνπξγεί κηα ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζά ηνπο.
Είλαη θαλεξόο ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. Σπγθεθξηκέλα
εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ (quaererem), γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ
ρξόλνπ (credidi) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ.
(Κονάδες 4)
Γ2δ. nolite cavere / ne caveritis
(Κονάδες 4)
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Απαντήσεις για τμήματα ΚΕΝΤΡΟΥ και ΝΤΕΠΩ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
21 – 10 – 2018
ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Α. Δερ μεηαθπάζειρ κειμένων 13, 20, και 21.
(Κονάδες 40)
Β1.
caelos
motu
alacria
liberalis
artium
caedes
mihi
pes
eas
imperatoris
quibus
exiliorum
aequa iura
dictatore
(Κονάδες 15)
Β2α.
mitteremur
dando
poterunt
exterrueratis
abditos
adgnoscetis
salutaturum esse
absunto
abitu
recipiatur
(Κονάδες 10)
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Β2β.
Εν. sequatur
Ππη. sequeretur
Μέλ. secuturus sit
Ππκ. secutus sit
Υπεπ. secutus esset
(Κονάδες 5)
Γ1α.
alacrem: επιππημαηικό καηηγοπούμενο ηος ηπόπος ζηο exercitum μέζω ηος misit
exercitus: γενική ςποκειμενική ζηο metum
adversarios: ανηικείμενο ηος απαπεμθάηος vincere
Paulo: αθαιπεηική οπγανική ηος μέηπος / διαθοπάρ ζηο post
caedis: γενική ανηικειμενική ζηο rumore
Discurrens: επιθεηική ή σπονική μεηοσή, ζςνημμένη ζηο miles,ζύγσπονο,ωρ επιθεηική
μεηοσή λειηοςπγεί ωρ επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο miles, ενώ ωρ σπονική μεηοσή ωρ
επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος σπόνος ζηο πήμα animadvertit
imperatorem: καηηγοπούμενο ζηο eum μέζω ηος salutavit
propter praedam: εμππόθεηορ εξωηεπικού αναγκαζηικού αιηίος ζηο fuerat
iure: αθαιπεηική οπγανική ηος ηπόπος ζηο non divisam
absens: ενανηιωμαηική μεηοσή, ζςνημμένη ζηο Camillus, ζύγσπονο, ωρ επιππημαηικόρ
πποζδιοπιζμόρ ηηρ ενανηίωζηρ ζηο est factus
(Κονάδες 10)
Γ1β.
- Sic aditus ad illustrem illam Paulianam victoriam liberalibus artibus Galli datus est.
- Quia metus exercitus Romani ab illo victus erat.
(Κονάδες 7)
Γ1γ.
Sic artes, quae liberales erant, …. dederunt.
Γ2α.
Discurrentes milites pedes eorum animadverterunt/animadvertere.
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Γ2β.
ςποκείμενο ηος ηελικού απαπεμθάηος: imperator (μονάδα 1),
ηασηοπροζωπία: ηο ςποκείμενο ηος ηελικού απαπεμθάηος είναι ηο ίδιο με ηο ςποκείμενο
ηος πήμαηορ , γι’ αςηό ηίθεηαι ζε ονομαζηική πηώζη (μονάδα 1).
(Κονάδες 2)
Γ2γ.
Δεςηεπεύοςζα επιππημαηική αιηιολογική ππόηαζη, λειηοςπγεί ωρ επιππημαηικόρ
πποζδιοπιζμόρ ηηρ αιηίαρ ζηο πήμα potuit ηηρ κύπιαρ ππόηαζηρ. Ειζάγεηαι με ηον
αιηιολογικό ζύνδεζμο quia, εκθέπεηαι με οπιζηική, καθώρ εκθπάζει ανηικειμενική
αιηιολογία, ζςγκεκπιμένα σπόνος ςπεπζςνηελίκος (vicerat), γιαηί αναθέπεηαι ζηο
παπελθόν και δηλώνει ηο πποηεπόσπονο.
(Κονάδες 4)
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