ΚΕΙΜΕΝΟ
Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum
aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius
castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est;
"Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus
Romano virtute antecellat". Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate
pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum
transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul,
cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.
In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse
nequeāmus. Equidem, ut vēni ad urbem, non destiti omnia et sentīre et dicere et facere,
quae ad concordiam pertinērent; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnāre
cuperent, etsi ego clamābam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in
bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victōres ferociōres
impotentioresque reddit, ut, etiamsi natūrā tales non sint, necessitāte esse
cogantur. Bellōrum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant,
quae velit victor, sed etiam ut victor obsequātur iis, quorum auxilio victoria parta
sit.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το γραµµένο µε έντονα γράµµατα απόσπασµα. 40 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
natus: γενική του γερουνδίου
praefuit: κλητική πληθυντικού του ουδετέρου της µετοχής ενεστώτα
edixit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
cernatur: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου µέσης φωνής
confisus: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
ruit: α΄ πληθυντικό υποτακτικής µέλλοντα
nequeamus: αιτιατική του γερουνδίου
cogantur: γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
fiant: το απαρέµφατο ενεστώτα
parta sit: το απαρέµφατο µέλλοντα ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το
υποκείµενο)
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. α) obsequātur: να γραφούν τα απαρέµφατα όλων των χρόνων (να ληφθεί υπόψη το
υποκείµενο)
4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
β) ferociores: να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήµατος.
3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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4. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
nobili: η κλητική πληθυντικού του ουδετέρου
genere: η αιτιατική ενικού
singularis: η αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος
viribus: η γενική πληθυντικού
cuius: η αφαιρετική ενικού
locum: ο ίδιος τύπος στον πληθυντικό
nihil: την αιτιατική πληθυντικού
miserius: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθµό
exitus: η γενική ενικού
casus: η γενική πληθυντικού
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5. ut omnes pugna abstinerent: α) να χαρακτηριστεί η δευτερεύουσα πρόταση, να
βρεθεί ο συντακτικός της ρόλος, να αιτιολογηθούν ο τρόπος εισαγωγής, η έγκλιση και ο
χρόνος εκφοράς.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
β) να µεταγραφεί η πρόταση στον ευθύ λόγο.

2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

6. Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano
virtute antecellat.: να µεταγραφεί η πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση Dux
hostium incitavit adulescentes…
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
7. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις:
genere, pugna, verbis, proelio, proelii, eventu, virtute, viribus, pugnandi, hoste.
10 MOΝΑ∆ΕΣ
8. viribus suis confisus: να αναλυθεί η µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση µε όλους τους
δυνατούς τρόπους.
6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
9. hoste, cuius opera, bello civili, quam ipsa victoria, quorum auxilio: να
αντικατασταθούν οι παραπάνω λέξεις/φράσεις από άλλες ισοδύναµες νοηµατικά – να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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