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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
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ΚΕΙΜΕΝΑ:

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem
Romam 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; is Gallos iam abeuntes secutus est.

Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.
Tum Caecilia puellae dixit: "ego libenter tibi mea sede cedo". Hoc dictum paulo post res ipsa
confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is
puellam in matrimonium duxit.

In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut
tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur
et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Α. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων
(40 μονάδες)
Β 1. Να γράψετε τη ζητούμενη πτώση:
flumen: αιτιατική πληθυντικού, exilio: ονομαστική πληθυντικού
sede: γενική πληθυντικού, loco: ονομαστική πληθυντικού
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casu: δοτική ενικού, turrim: γενική πληθυντικού, aequo iure: αιτιατική ενικού
res ipsa: γενική ενικού, hoc dictum: δοτική ενικού, tertio die: γενική πληθυντικού
quodam milite: αιτιατική ενικού
(11 μονάδες)
Β 2. Να γράψετε τον ζητούμενο γραμματικό τύπο:
libenter: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
multum: τη γενική πληθυντικού του επιθέτου στον συγκριτικό βαθμό
postea: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
celeriter: τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους του επιθέτου στον υπερθετικό βαθμό.
(4 μονάδες)
Β 3. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να
ληφθεί υπόψη το Υποκείμενο)
acceperunt: β’ ενικό προστακτικής Ενεστώτα
factus est: β’ ενικό προστακτικής Ενεστώτα και στις 2 φωνές
divisam: β’ ενικό οριστικής Ενεστώτα
abeuntes: α’ πληθυντικό υποτακτικής Παρατατικού
secutus est: απαρέμφατο Μέλλοντα
standi: γ’ πληθυντικό οριστικής Μέλλοντα
rogavit: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου στη μετοχή Ενεστώτα
mortua est: β’ ενικό προστακτικής Ενεστώτα και δοτική ενικού Γερουνδίου
veritus: απαρέμφατο Παρακειμένου
adhaesit: β’ πληθυντικό υποτακτικής Ενεστώτα
defertur: β’ ενικό οριστικής Ενεστώτα και στις 2 φωνές
conspicitur: απαρέμφατο Μέλλοντα
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(15 μονάδες)
Γ 1 deletis legionibus: να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση
(4 μονάδες)
Γ 2. quam Metellus multum amavit: να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή
(3 μονάδες)
Γ 3. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: tertio post die…defertur
(4 μονάδες)
Γ 4. α) ut sibi paulisper loco cederet: να αναγνωρίσετε και να δικαιολογήσετε το συντακτικό
φαινόμενο που υπάρχει στο sibi.
(2 μονάδες)
β) tertio post die: να χρησιμοποιήσετε το post με διαφορετική σύνταξη
(2 μονάδες)
Γ 5. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις:
dum vixit , ut salute sperent
(5 μονάδες)
Γ. 6. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
flumen, immensam, dictator, absens, materteram, tibi, paulo, periculum, Haec, casu.
(10 μονάδες)
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Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Α. Με αρχηγό το Βρέννο οι Γαλάτες, αφού κατατρόπωσαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων κοντά
στον ποταμό Αλλία, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το
οποίο πήραν ως αντάλλαγμα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ
καιρό είχε παραμείνει σε εξορία κοντά στην Αρδέα εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που
δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, αν και απουσίαζε, έγινε δικτάτορας. Αυτός ακολούθησε
τους Γαλάτες, ενώ ήδη αποχωρούσαν·
Τελικά η κοπέλα, επειδή κουράστηκε από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία της να
της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ πρόθυμα σου
παραχωρώ τη θέση μου». Αυτόν το λόγο λίγο αργότερα τον επιβεβαίωσε η ίδια η
πραγματικότητα. Συγκεκριμένα πέθανε η Καικιλία, την οποία, όσο ζούσε, ο Μέτελλος την
αγαπούσε πολύ· αργότερα αυτός πήρε σε γάμο την κοπέλα.
Στην επιστολή γράφει ότι γρήγορα θα έρθει με τις λεγεώνες του. Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε
τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό τυχαία καρφώθηκε σε πύργο και μετά από
τρεις μέρες διακρίνεται από κάποιον στρατιώτη και μεταφέρεται στον Κικέρωνα. Εκείνος
διαβάζει την επιστολή μέχρι το τέλος και προτρέπει τους στρατιώτες του να έχουν ελπίδες για
τη σωτηρία τους.
Β 1. flumina, exilia, sedum, loca, casui, turrium, aequum ius, rei ipsius, huic dicto, tertiorum
dierum, quendam militem.
B 2. libentissime, plurium, posterius, celerrimo
B 3. accipe, fac-fi, divideris (re), abiremus, secuturum esse, stabunt, rogantia, moreremoriendo, veritum esse, adhaerescetis, defers-deferris(-re), conspectum iri
Γ 1. Cum Galli legiones delevissent
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Γ 2. Caecilia multum amata a Metello
Γ 3. Tertio post die quidam miles hanc conspicit et ad Ciceronem defert.
Γ 4. α) υπάρχει έμμεση αυτοπάθεια, γιατί ενώ το sibi ανήκει στη δευτερεύουσα πρόταση,
αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος της κύριας.
β) post tertium diem
Γ 5. α) Δευτερεύουσα επιρρ. χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum,
εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει το σύγχρονο και συγκεκριμένα παράλληλη διάρκεια
χρονικής και κύριας πρότασης. Εκφέρεται με οριστική Παρακειμένου, γιατί εκφράζει
πραγματικό γεγονός στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.
β) Δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι
καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό.
Εκφέρεται με υποτακτική Ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, για να δηλώσει το
σύγχρονο στο παρόν. Ισχύει η ιδιομορφία στην Α.Χ. Λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο

Γ 6. Flumen: παράθεση στο Alliam,
immensam: επιθετικός προσδιορισμος στο pecuniam,
dictator: κατηγορούμενο στο Camillus,
absens: εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο υποκ (σύγχρονο)
materteram:άμεσο αντικείμενο στο ρήμα,
tibi:δοτική προσωπική χαριστική στο ρήμα,
paulo:αφαιρετικη οργανική του μέτρου ή της διαφοράς στο post,
periculum: αντικείμενο στο veritus,
Haec: υποκείμενο στο ρήμα,
casu:αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα.
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