ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04/01/14
Απόσπασμα 1
Στον Λατινικό πόλεμο, ο Τίτος Μάνλιος, ύπατος, που καταγόταν από αριστοκρατική γενιά,
είχε την αρχηγία του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο,
διέταξε να απέχουν όλοι από τη μάχη. Αλλά λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος
μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και προκλήθηκε σε μάχη από τον αρχηγό των
εχθρών με αυτά τα λόγια: «Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της
μονομαχίας πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε ανδρεία».
Απόσπασμα 2
Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, αρκετοί αρχηγοί ληστών τυχαία ήρθαν σ’ αυτόν
για να τον χαιρετίσουν επίσημα. Τότε ο Σκιπίωνας επειδή νόμισε ότι αυτοί είχαν έρθει για να
συλλάβουν αυτόν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από δούλους του σπιτιού
(οικιακούς). Μόλις παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα, πλησίασαν
την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα (απίστευτο στο άκουσμα!) ότι
αυτοί είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία του..
Β. 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

eventu: eventibus
miles: milite
abiectis: abiectorum
filius: fili
proelio: proeliorum
singularis: singulari
genere: genera
exercitui: exercitu
incredibile: incredibiliter
complures: complurium

2. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

praefuit: praeerunt
abiret: abite
abstinerent: abstentu
lacessitus est: lacessitus esset
Congrediamur: congressurus-a-um
existimasset: existimanto
conlocavit: conlocando
abiectis: abiecerimus
animadverterunt: animadvertendo
admiratum: admiraturos esse
3.α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a. Is:earum
b. his:haec
c. se:sibi

d. omnes:omni
e. ipsum: ipsos
β) Congrediamur:
• Σουπίνο: congressum
• Γερούνδιο:congrediendi-o-um-o
• Μετοχή Ενεστώτα: congrediens
• Μετοχή Μέλλοντα: congressurus-a-um
• Απαρέμφατο Μέλλοντα: congressurum-a-um esse, congressuros-as-a esse
• Υποτακτική Μέλλ: congressurus-a-um sim
4. α) Να γράψετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων:
• genere: αφαιρετική της καταγωγής στο natus.
• paulo: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post.
• hostium: γενική αντικειμενική στο duce.
• eventu: αφαιρετική που δηλώνει σημείο εκκίνησης για εκτίμηση, κρίση στο cernatur.
• Romano: αντικείμενο ρήματος. antecellat
• salutatum: αιτιατική του σουπίνου που δηλώνει τον σκοπό της κινήσεως, λόγω του
ρήματος κινήσεως venerunt
• eos υποκείμενο του απαρεμφάτου venisse (ετεροπροσωπία).
• Quod: αντικείμενο του ρήματος animaverterunt.
• abiectis νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή και το armis είναι υποκείμενο της
μετοχής abiectis.
• auditu αφαιρετική σουπίνου που δηλώνει την αναφορά στο incredibile.

β) cum se ipsum captum venisse eos existimasset
- cum venisse eos existimasset sui ipsius capiendi causa (μετά από υποχρεωτική γερουνδιακή
έλξη)
- cum venisse eos existimasset ad se ipsum capiendum (μετά από υποχρεωτική γερουνδιακή
έλξη)

γ) Is cum aliquando castris abiret, edixit, edixit
Is aliquando castris abiens, edixit (συνημμένη στο is)
δ) cum se ipsum captum venisse eos existimasset: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική

πρόταση, η οποία εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με
υποτακτική, επειδή η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα εσωτερικής, λογικής
διεργασίας. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική χρόνου υπερσυντελίκου
(existimasset) και εφόσον το ρήμα της κύριας πρότασης είναι ιστορικού χρόνου
(conlocavit), η δευτερεύουσα πρόταση εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν.
Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας
πρότασης.

