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ΑπόσπασµαΑπόσπασµαΑπόσπασµαΑπόσπασµα 1111
Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του αυτοκράτορα
Κλαυδίου. Ο Παίτος είχε πάει µε το µέρος του, και, µετά το φόνο του
Σκριβωνιανού, τον οδηγούσαν σιδεροδέσµιο στη Ρώµη. Επρόκειτο να ανέβει στο
καράβι (καθώς ήταν να ανέβει στο καράβι): η Αρρία παρακαλούσε τους
στρατιώτες να την επιβιβάσουν (να την αφήσουν να ανέβει) µαζί του. Δεν το
κατόρθωσε- (έτσι) νοίκιασε, ένα ψαροκάικο κι ακολούθησε το πελώριο καράβι.

ΑπόσπασµαΑπόσπασµαΑπόσπασµαΑπόσπασµα 2222
Αυτές (τις εικόνες) τις έβαζα πάντα µπροστά µου ως πρότυπα στην επιθυµία µου
να διοικήσω σωστά και να διαχειριστώ την πολιτεία µας. Διέπλαθα την ψυχή
µου και το νου µου µε το να λατρεύω και να αναλογίζοµαι τους έξοχους άντρες.
Γιατί έτσι µπόρεσα να ριχτώ για τη σωτηρία σας σε τόσους πολλούς και τόσο
µεγάλους αγώνες, µε το να επιδιώκω δηλαδή µόνο τον έπαινο και την τιµή και
να µην υπολογίζω όλα τα βάσανα του σώµατος και όλους τους θανάσιµους
κινδύνους.

ΒΒΒΒ.... 1.1.1.1. αααα))))Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a.a.a.a. naviculamnaviculamnaviculamnaviculam: naviculis
b.b.b.b. navemnavemnavemnavem: nave και navi
c.c.c.c. ingentemingentemingentemingentem: ingentium
d.d.d.d. ClaudiumClaudiumClaudiumClaudium: Claudi
e.e.e.e. partibuspartibuspartibuspartibus: partium
f.f.f.f. remremremrem publicampublicampublicampublicam: rei publicae
g.g.g.g. corporiscorporiscorporiscorporis: corpora
h.h.h.h. cruciatuscruciatuscruciatuscruciatus: cruciatu
i.i.i.i. benebenebenebene: optime
j.j.j.j. parviparviparviparvi: minoris

2.2.2.2. αααα))))Να γράψετε τους τύπους των ρηµάτων που ζητούνται

a.a.a.a. ascensurus:ascensurus:ascensurus:ascensurus: ascendent
b.b.b.b. trahebatur:trahebatur:trahebatur:trahebatur: traheremini
c.c.c.c. secutasecutasecutasecuta est:est:est:est: secuturus-a-um
d.d.d.d. occiso:occiso:occiso:occiso: occidisti
e.e.e.e. colendo:colendo:colendo:colendo: colite
f.f.f.f. gerendi:gerendi:gerendi:gerendi: gestu
g.g.g.g. obicere:obicere:obicere:obicere: obiectus-a-um esset
h.h.h.h. conformabam:conformabam:conformabam:conformabam: conformaverimus
i.i.i.i. proponebam:proponebam:proponebam:proponebam: propositus-a-um
j.j.j.j. ducendo:ducendo:ducendo:ducendo: ductum iri
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3.3.3.3.αααα))))Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a.a.a.a. eius:eius:eius:eius: earum
b.b.b.b. qqqquasuasuasuas: quae
c.c.c.c. mihimihimihimihi: nobis
d.d.d.d. tantastantastantastantas: tanto
e.e.e.e. vestravestravestravestra: vestrae

ββββ))))moveratmoveratmoveratmoverat:::: Να γράψετε τα απαρέµφατα Παθητικής Φωνής και το Γερουνδιακό
στα τρία γένη
ΑπαρέµφαταΑπαρέµφαταΑπαρέµφαταΑπαρέµφατα:
• Ενεστώτα: moveri,
• Μέλλοντα: motum iri,
• Πρκ: motum-am-um esse motos-as-a esse
• Συντ. Μέλλ: motum-am-um fore, motos-as-a fore

ΓερουνδιακόΓερουνδιακόΓερουνδιακόΓερουνδιακό: movendus-a-um

4.4.4.4.αααα))))Να γράψετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων:
• RomamRomamRomamRomam: αιτιατική που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο ρήµα trahebatur
• eiuseiuseiuseius: γενική κτητική στο partibus.
• piscatoriampiscatoriampiscatoriampiscatoriam: επιθετικός προσδιορισµός στο naviculam.
• ScribonianoScribonianoScribonianoScriboniano: υποκείµενο της µετοχής occiso
• mihi:mihi:mihi:mihi: έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα proponebam.
• expetendo:expetendo:expetendo:expetendo: απρόθετη αφαιρετική του γερουνδίου που δηλώνει τρόπο και

λειτουργεί ως επεξήγηση στο sic.
• corporis:corporis:corporis:corporis: γενική αντικειµενική στο cruciatus
• ttttot:ot:ot:ot: οµοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισµός στο dimicationes.
• mortis:mortis:mortis:mortis: γενική επεξηγηµατική στο pericula.
• inininin dimicationesdimicationesdimicationesdimicationes: εµπρόθετος προσδιορισµός της κατάστασης στο

απαρέµφατο obicere.

ββββ))))Να γίνει η γερουνδιακή έλξη:

• colendocolendocolendocolendo homineshomineshomineshomines excellentesexcellentesexcellentesexcellentes→ colendis hominibus excellentibus
•••• laudemlaudemlaudemlaudem etetetet honestatemhonestatemhonestatemhonestatem expetendoexpetendoexpetendoexpetendo→ laude et honestate expetenda

γγγγ) cumcumcumcum ScribonianusScribonianusScribonianusScribonianus occisusoccisusoccisusoccisus essetessetessetesset, (Paetus) Romam trahebatur.
Postquam/Postquam/Postquam/Postquam/ ubi/ubi/ubi/ubi/ ut/ut/ut/ut/ ScribonianusScribonianusScribonianusScribonianus occisusoccisusoccisusoccisus est,est,est,est, (Paetus) Romam trahebatur.

δδδδ)))) utututut simulsimulsimulsimul imponereturimponereturimponereturimponeretur: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έµµεσο
αντικείµενο στο ρήµα orabat. ΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεταιΕισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο ut, επειδή
είναι καταφατική. ΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεταιΕκφέρεται µε Υποτακτική,,,, όπως όλες οι βουλητικές προτάσεις,
γιατί το περιεχόµενό τους είναι απλώς επιθυµητό. Ειδικότερα, µε υποτακτική
Παρατατικού (improneretur), γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (orabat)
και αναφέρεταιαναφέρεταιαναφέρεταιαναφέρεται στο παρελθόν ((((ΙΙΙΙΔΙΟΜΟΡΦΊΑΔΙΟΜΟΡΦΊΑΔΙΟΜΟΡΦΊΑΔΙΟΜΟΡΦΊΑΑΑΑΑΚΟΛΟΥΘΊΑΣΚΟΛΟΥΘΊΑΣΚΟΛΟΥΘΊΑΣΚΟΛΟΥΘΊΑΣ ΧΧΧΧΡΌΝΩΝΡΌΝΩΝΡΌΝΩΝΡΌΝΩΝ)))).


