
Απαντήσεις Λατινικα Β λυκειου 5-1-2013. 
Α. 
… 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 τον λαό και αφαιρεί 
την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Ελεύθερος ο ρωμαϊκός λαός αποφασίζει να εκλέξει 
δύο υπάτους, τον Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο.
… Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην 
Αφρική.  Εκεί  ο  Αννίβας  μάταια  επιδίωξε  να  τελειώσει  τον  πόλεμο  με  συνθήκη. 
Τελικά, αγωνίστηκε με τον Πόπλιο Σκιπίωνα στη Ζάμα, αλλά την νίκη την κέρδισαν 
οι Ρωμαίοι.
Β.
1 α). 
femina
culter 
vulnera. 
libera
consulibus
Carthaginiensium
Bellis
Romanam.
Zamae.
Victoriis
β) 
 doloris magni
populos Romanos
duobus consulibus
γ)
illud, illius, illi, illud, -, illo
-, sui, sibi, se, -, a se  
ipsa/ipsis 
eum/eos, eam/eas, id/ea
2.α)
aperiunt
interficiet
extrahebat
ademisti
constituent
complere
cupis
revocatum
dimicaveras
reportaveritis



β)
aperio – aperui – apertum – aperire
extraho – extraxi – extractum - extrahere 

punio  - punivi – punitum – punire. 
compono – composui – compositum – componere. 
γ) possum                    potero
     potes                        poteris
     potest                       poterit
     possumus               poterimus
     potestis                    poteritis
     possunt                   poterunt

3 α ) 
 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

Carthaginienses: υποκείμενο στο ρήμα revocaverunt.  

cum Romanis: εμπρόθετος  της  εχθρικής  ενέργειας/διάθεσης  στο  απαρέμφατο 

componere.

componere: αντικείμενο στο ρήμα cupivit , τελικό απαρέμφατο. 

 frustra: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα cupivit.

victoriam: αντικείμενο στο reportaverunt.

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

γ) δευτερεύουσα χρονική πρόταση: εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο postquam  και 

εκφέρεται με οριστική παρακειμένου, δηλώνει το πραγματικό και το προτερόχρονο 

στο  παρελθόν,  λειτουργεί  ως  επιρρηματικός  προσδιορισμός  του  χρόνου  στο 

περιεχόμενο της κύριας πρότασης.


