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 Α.

Κάκε φορά που θ πολιτεία κάνει πόλεμο, εκλζγονται άρχοντεσ με
εξουςία ηωισ και κανάτου. τισ ιππομαχίεσ πθδάνε ςυχνά από τα άλογα και
αγωνίηονται πεηοί· Η χριςθ ςελών κεωρείται αιςχρό και μαλκακό πράγμα. Δεν
επιτρζπουν να ειςάγεται ς’ αυτοφσ (ι : ςτθ χώρα τουσ) κραςί από τουσ
εμπόρουσ,
γιατί, εξαιτίασ αυτοφ του πράγματοσ, κακώσ πιςτεφουν, οι
άνκρωποι γίνονται μαλκακοί και εκκθλφνονται.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ζνασ) ςτρατιώτθσ που ζτρεχε εδώ κι εκεί πρόςεξε τα πόδια του· τον
αναγνώριςε να κρφβεται· αφοφ τον τράβθξε ζξω, τον προςαγόρευςε
αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδιγθςε ςτουσ ςυςτρατιώτεσ του. Απ’ αυτοφσ
μεταφζρκθκε κλιμμζνοσ (ι: ςκυκρωπόσ) και ζντρομοσ ςτο ςτρατόπεδο, ενώ το
διερχόμενο πλικοσ (ι: το πλικοσ που τον ςυναντοφςε) τον λυπόταν ςαν να
επρόκειτο να πεκάνει. Σθν επόμενθ μζρα ο Κλαφδιοσ ζγινε (ι: ανακθρφχτθκε)
αυτοκράτορασ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Γιατί δεν ξζρω ποιοσ μπορεί ν’ αγαπά αυτόν, τον

οποίο

φοβάται, ι

αυτόν, που νομίηει ότι τον φοβάται. Ωςτόςο γίνονται ςεβαςτοί (οι τφραννοι)
υποκριτικά (ι: προςποιθτά) τουλάχιςτον για ζνα χρονικό διάςτθμα. Αν όμωσ
τυχαία χάςουν τθν εξουςία (ι: πζςουν από τθν εξουςία), όπωσ ςυμβαίνει
ςυνικωσ, τότε γίνεται αντιλθπτό πόςο υπιρξαν ςτερθμζνοι από φίλουσ.
Μονάδεσ 40

 Β.
1.α. Equestri proeliō saepe ex equō desilit.
Μονάδεσ 4
1.β.


civitas :

civitatum / civitatium



magistratus :

magistratui (magistratu)



res iners :

rerum inertium
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pedes :

pes



suos :

meos



his :

hae



tristis :

tristiore



postero :

postremo / postumo



tempus :

tempora



inopes :

egentiorum
Μονάδεσ 11

2.α.

adduxit :
delatus est :
factus est :
nescio :
fuerint :

adduc
deferre
fi
nescito
es
Μονάδεσ 5

2.β.
creantur

creetis

sinunt

situ

arbitrantur

arbitraturos esse

discurrens

discursuri simus

animadvertit

animadvertendo

adgnovit

adgnoscuntor

extractum

extraxistis

moriturum

mortui essent

coluntur

culturae

intellegitur

intellexeram
Μονάδεσ 10
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3.α.

vitae :

είναι γενική αντικειμενική ςτο «potestate».

ex equis :

είναι

εμπρόθετοσ

προςδιοριςμόσ

που

δθλώνει

απομάκρυνςη ςτο «desiliunt».
latentem :

είναι

κατηγορηματική

μετοχή

από

το

ριμα

«adgnovit», ςυνθμμζνθ ςτο αντικείμενό του «eum».
trepidus :

είναι επιρρηματικό κατηγοροφμενο του τρόπου
ςτο εννοοφμενο «Claudius».

se (ςτο 3ο κείμενο) : είναι υποκείμενο ςτο απαρζμφατο «metui»,
ταυτοπροςωπία,

ΛΑΣΙΝΙΜΟ

του

ειδικοφ

απαρεμφάτου.
Μονάδεσ 5
3.β.
Είναι

δευτερεφουςα

ουςιαςτική

(μονάδα 1), που λειτουργεί ωσ

πλάγια

ερωτηματική

πρόταςθ

υποκείμενο ςτο απρόςωπο ριμα

«intellegitur» (μονάδα 1).
Εκφζρεται με υποτακτικι (όπωσ όλεσ οι πλάγιεσ ερωτιςεισ, γιατί
κεωρείται πωσ θ εξάρτθςθ δίνει υποκειμενικι χροιά ςτο περιεχόμενο
τθσ πρόταςθσ) Παρακειμζνου, γιατί εξαρτάται από ριμα αρκτικοφ
χρόνου («intellegitur»). Δθλώνει το προτερόχρονο ςτο παρόν
(μονάδεσ 3).
quam futuri sint inopes amicorum (μονάδα 1).
Μονάδεσ 6

3.γ.

Pedes eius a discurrente milite animadversi sunt.
Μονάδεσ 4
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4.α.

ΤΠΟΘΕΗ ΑΝΣΙΘΕΣΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ςτο ΠΑΡΟΝ : Quodsi
forte

caderent, tum intellegeretur.

ΤΠΟΘΕΗ ΑΝΣΙΘΕΣΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ςτο ΠΑΡΕΛΘΟΝ :
Quodsi forte

cecidissent, tum intellectum esset.
Μονάδεσ 4

4.β.
Hi illum in castra detulerunt / detulere tristem et trepidum.
Postero die Romani Claudium imperatorem fecerint.
Μονάδεσ 9

4.γ.

Civitate bellum gerente
Μονάδεσ 2

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνη
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