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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΩΝ  

ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ: 
 
 
 

Α1.  ΜΟΝΑΔΕΣ 40 

 

Αθνύ δηώρηεθε από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Καιιηγνύια είρε θαηαιύζεη ζε 

κηα ζεξηλή θαηνηθία πνπ νλνκάδεηαη Εξκαίν. Λίγν αξγόηεξα επεηδή 

ηξνκνθξαηήζεθε από ηα λέα ηεο ζθαγήο ζύξζεθε πξνο ην πην θνληηλό 

ιηαθωηό θαη θξύθηεθε αλάκεζα ζηα παξαπεηάζκαηα πνπ θξεκόληνπζαλ 

απ’ ηελ πόξηα. Έλαο ζηξαηηώηεο ελώ έηξερε εδώ θαη εθεί παξαηήξεζε ηα 

πόδηα ηνπ. 

 

Τειηθά ε θνπέια, επεηδή θνπξάζηεθε από ηελ πνιιή νξζνζηαζία 

παξαθάιεζε ηε ζεία ηεο λα ηεο παξαρωξήζεη γηα ιίγν ηε ζέζε (ηεο). Τόηε 

ε Καηθηιία είπε ζηελ θνπέια: «εγώ πξόζπκα ζνπ παξαρωξώ ηε ζέζε 

κνπ». Λίγν αξγόηεξα ε ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα επηβεβαίωζε ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ νλείξνπ. Δειαδή πέζαλε ε Καηθηιία, ηελ νπνία ν 

Μέηειινο, όζν δνύζε, αγάπεζε πνιύ
.   

Αξγόηεξα απηόο πήξε ηελ θνπέια 

γπλαίθα ηνπ/ νδήγεζε ζε γάκν ηελ θνπέια. 

 

Ο Καίζαξαο καζαίλεη απ’ ηνπο αηρκαιώηνπο ηη ζπκβαίλεη ζην 

ζηξαηόπεδν ηνπ Κηθέξωλα, θαη ζε πόζν κεγάιν θίλδπλν βξίζθνληαη ηα 

πξάγκαηα. Τόηε πείζεη θάπνηνλ απ’ ηνπο Γαιάηεο ηππείο λα κεηαθέξεη 

ζηνλ Καίζαξα κηα επηζηνιή. Φξνληίδεη θαη πξνλνεί, αλ αξπάμνπλ ηελ 

επηζηνιή, λα κελ καζεπηνύλ ηα ζρέδηα καο απ’ ηνπο ερζξνύο. 

 

 

Β1α. ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

  

nomen → nomina                               sede → sedum 

caedis → caedium                               hoc → hae 

vela →  vela                                        res →  re 

foribus → fores                                   cuidam →  quiddam 

puellae→ puellis                                 nostra →  nostra 
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Β1β. ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

proximum → propius 

longā → longiore 

libenter → libentissime 

multum → plus, plurimum 

 

Β2α. ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

recesserat → recessu 

prorepsit→ prorepunt 

animadvertit → animadvertens 

rogavit → roget 

dixit → dic 

gerantur → gerenda sunt 

sit → sunto 

persuadet → persuaserunt 

deferat → defer, deferendo 

 

 

Β2β. ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Ελεζηώηαο: moriatur 

Παξαηαηηθόο: moreretur 

Μέιινληαο: moritura sit 

Παξαθείκελνο: mortua sit 

Υπεξζπληέιηθνο: mortua esset 

Σ. Μέιινληαο:  -  

 

 

Γ1α. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

ab insidiataribus:  είλαη επηξξεκαηηθόο εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

πνηεηηθνύ αηηίνπ ζηε κεηνρή exclusus 

 

cui: δνηηθή πξνζωπηθή θηεηηθή από ην ππαξθηηθό est 

 

standi: γεληθή γεξνπλδίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ωο ζπκπιήξωκα ζην mora 

(γεληθή αληηθεηκεληθή) 
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Γ1β. ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

Από Ελεξγεηηθή ζε Παζεηηθή Σύληαμε: 

 

«…ut [Gallus]  ad Cicerōnem epistulam deferat»  

 

  

   Ut (a Gallo) ad Ciceronem epistula deferatur 

 

 

Από Παζεηηθή ζε Ελεξγεηηθή Σύληαμε: 

 

«…nē nostra consilia ab hostibus cognoscantur» 

 

 

 

Ne nostra conscilia hostes cognoscant 

 

 

 

 

Γ1γ. ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

 

«ad solarium» :  

απνκάθξπλζε κε απιή αθαηξεηηθή: «de, ex, a solario» 

 

 

 

Γ2α. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

-ut sibi paulisper loco cederet 

 

Είλαη κηα δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε πνπ ιεηηνπξγεί 

ωο έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα ηεο θύξηαο πξόηαζεο (rogavit).   

 

(Εηζάγεηαη κε ην βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut (θαηαθαηηθή) θαη εθθέξεηαη κε 

Υπνηαθηηθή γηαηί ε βνύιεζε εθθξάδεη απιώο θάηη ην επηζπκεηό. 

Σπγθεθξηκέλα παξαηαηηθνύ (cederet) , γηαηί ην ξήκα εμάξηεζεο ( rogavit) 

είλαη ηζηνξηθνύ ρξόλνπ. Έρνπκε ηδηνκνξθία ωο πξνο ηελ αθνινπζία ηωλ 

ρξόλωλ (ζπγρξνληζκό ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα) γηαηί ε βνύιεζε 
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είλαη ηδωκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό 

ηνπ νκηιεηή θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο.) 

 

-quam Metellus multum amavit 

 

Είλαη κηα δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή ζην Caeccilia ηεο 

πξνεγνύκελεο πξόηαζεο. (Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αληωλπκία quam 

θαη εθθέξεηαη κε Οξηζηηθή γηαηί εθθξάδεη ην πξαγκαηηθό.) 

 

-dum vixit 

 

Είλαη κηα δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε πνπ ιεηηνπξγεί 

ωο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα ηεο θύξηαο 

πξόηαζεο. (Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν dum εθθέξεηαη κε 

νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

παξάιιειε δηάξθεηα.) 

 

 

 

Γ2β. ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 

«quae apud Cicerōnem gerantur» 

 

Είλαη κηα δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξωηεκαηηθή πξόηαζε (πνπ 

ιεηηνπξγεί ωο αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο cognoscit ηεο θύξηαο πξόηαζεο). 

Εηζάγεηαη κε ηελ εξωηεκαηηθή αληωλπκία quae: (κεξηθήο αγλνίαο).  

Εθθέξεηαη κε Υπνηαθηηθή, γηαηί ε εμάξηεζε ζεωξείηαη όηη δίλεη 

ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο πξόηαζεο. Σπγθεθξηκέλα 

κε Υπνηαθηηθή Ελεζηώηα (gerantur) γηαηί ην ξήκα εμάξηεζεο (cognoscit) 

είλαη αξθηηθνύ ρξόλνπ θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ. 

 

 

Γ2γ. ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

 

«[ Claudius ] inter vela praetenta foribus se abdidit]  

 

Αλ αληηθαηαζηαζεί ην Claudius από ην tu ε πξόηαζε ζα γίλεη: 

 

tu inter vela praetenta foribus te abdidisti 
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Γ2δ. ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 

«exterritus» 

 

Αληηθεηκεληθή αηηηνινγία: Quod exterritus erat 

 

Απνηέιεζκα κηαο εζωηεξηθήο ινγηθήο δηεξγαζίαο: cum exterritus esset. 


