
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 5-1-2012
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Μετάφραση 
…Διατάζει  όλους  τους  διοικητές  των  λεγεώνων  να  φέρουν  σιτάρι  μέσα  στα 
στρατόπεδα. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με τα παρακάτω λόγια: «Πληροφορούμαι 
ότι πλησιάζουν οι εχθροί· οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι είναι κοντά. Οφείλετε 
να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών. Γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορμούν 
από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες».

…Η γυναίκα τους αποκαλύπτει με δάκρυα την προσβολή και σκοτώνεται με ένα μαχαίρι. Ο 
Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από την πληγή με μεγάλο πόνο (ή βαθιά οδύνη) και ετοιμάζεται 
να τιμωρήσει την εγκληματική πράξη. Ξεσηκώνει το λαό και αφαιρεί την εξουσία από τον 
Ταρκύνιο. Ελεύθερος πια ο Ρωμαϊκός λαός αποφασίζει να εκλέξει δυο υπάτους, τον Ιούνιο 
Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α) virium 
hosti
fontium
milite
consulibus
delicta
vulnus 
culter       
femina 
imperii/i

                                                                                        
β) legatorum omnium
speculatoribus nostris  
doloris magni
hoc verbum                                         

γ)eum/eos, eam/eas, id/ea
illud, illius, illi, illud, -, illo
ipsa/ipsis 
-, sui, sibi, se, -, a se  
2.α) iussit

nuntiabunt
advolabas
solebimus



debemus
admonuerunt/-ere
aperiunt
extrahebat
adimes
constituent   

β) iubeo – iussi – iussum – iubere
nuntio – nuntiavi – nuntiatum – nuntiare 
aperio – aperui – apertum – aperire
extraho – extraxi – extractum - extrahere 

γ) possum                    potero
     potes                        poteris
     potest                       poterit
     possumus               poterimus
     potestis                    poteritis
     possunt                   poterunt

3.α) verbis: αφαιρετική μέσου στο ρήμα admonet
 nostri: επιθετικός προσδιορισμός στο speculatores
 vim: αντικείμενου του απαρεμφάτου cavere
 hostium: γενική κτητική/υποκειμενική στο vim
 militum: γενική αντικειμενική στο caedem
 illis: αντικείμενο έμμεσο στο ρήμα aperit
 cultro: αφαιρετική οργάνου interficit
 se: αντικείμενο στο ρήμα interficit, άμεση αυτοπάθεια
 dolore: αφαιρετική τρόπου στο extrahit
 Iunium Brutum: επεξήγηση στο consules

β) adventare: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος audio,    
                        ετεροπροσωπία (Υποκ. απρμφ hostes)
cavere: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος debetis, 
              ταυτοπροσωπία (Υποκ. vos)

punire: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος parat, 
              ταυτοπροσωπία (Υποκ. is=Brutus)
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