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Α1.
Κείμενο 36: Δθείλνο παξνπζηάζηεθε ζ’ απηνύο γηα λα ηνλ δνπλ λα θάζεηαη ζε
έλα ζθακλί δίπια ζηε θωηηά θαη λα ηξώεη από (έλα) μύιηλν πηάην.
Πεξηθξόλεζε ηα πινύηε ηωλ Σακληηώλ θαη νη Σακλίηεο ζαύκαζαλ ηε θηώρεηα
ηνπ. Όηαλ δειαδή ζ’ απηόλ είραλ πξνζθέξεη πνιύ ρξπζάθη, ζηαικέλν από ην
δεκόζην ηακείν, γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, ραιάξωζε ην πξόζωπό (ηνπ) κε
γέιην θαη ακέζωο είπε.
Κείμενο 45: Φξνληίδεη θαη πξνλνεί λα κελ καζεπηνύλ ηα ζρέδηά καο από ηνπο
ερζξνύο, αλ αξπάμνπλ ηελ επηζηνιή. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζηέιλεη επηζηνιή
γξακκέλε ζηα ειιεληθά. Σπκβνπιεύεη ηνλ απεζηαικέλν, αλ δελ κπνξέζεη λα
πιεζηάζεη, λα δέζεη ηελ επηζηνιή ζηνλ ηκάληα ηνπ αθνληίνπ θαη λα (ηε) ξίμεη
κέζα ζην ζηξαηόπεδν. Σηελ επηζηνιή γξάθεη όηη ζα έιζεη γξήγνξα κε ηηο
ιεγεώλεο (ηνπ). Ο Γαιάηεο, επεηδή θνβήζεθε ηνλ θίλδπλν, απνθάζηζε λα ξίμεη
ην αθόληην.
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Βηξγίιηνο  γ Δπηθή πνίεζε
Ινύιηνο Καίζαξαο  α Απνκλεκνλεύκαηα
Σέλεθαο  δ Φηινζνθία
Οξάηηνο β Λπξηθή πνίεζε
Κνξλήιηνο Νέπωο  ε Ιζηνξηθή βηνγξαθία
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noster
hostibus
tergorum
eques
maiore
caedi
illud/illius
id
pondera
vultus
re
celerius/ celerrime
pericula
Γ2.
gesserint
cernetur
fite
miraturos esse(δάλεην από ηελ Δλεξγεηηθή Φωλή)/ miratos fore
allatum
utens/usurus(δάλεην από ηελ Δλεξγεηηθή Φωλή)/usus
dic
curabimus
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misit
adeundo
potuisset
abice

Γ1α.
eis: αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο occurrunt
assidentem: θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή ε νπνία εμαξηάηαη από ην spectandum
(ξήκα αίζζεζεο) θαη αλαθέξεηαη ζην se (δειώλεη ην ζύγρξνλν).
risu: αθαηξεηηθή νξγαληθή ηνπ ηξόπνπ ζην solvit
consilia: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο cognoscantur
ob rem:εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ εμωηεξηθνύ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ ζην
mittit
Γ1β.
Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε. Δηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό
ζύλδεζκν ne επεηδή είλαη αξλεηηθή. Δθθέξεηαη κε Υπνηαθηηθή δηόηη ην
πεξηερόκελν ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό θαη ζπγθεθξηκέλα ρξόλνπ Δλεζηώηα
(cognoscantur) θαζώο ε εμάξηεζε είλαη ρξόλνπ αξθηηθνύ (curat, providet) θαη
δειώλεη ην ζύγρξνλν. Υπάξρεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ρξόλωλ γηαηί ε
βνύιεζε είλαη ηδωκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή θαη
όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο
πξόηαζεο κε ηε δεπηεξεύνπζα). Η δεπηεξεύνπζα ιεηηνπξγεί ωο αληηθείκελν
ζηα ξήκαηα εμάξηεζεο curat, providet.
Γ2α.
missum: quod missum erat (επηζεηηθή κεηνρή)
veritus: quod veritus erat (αληηθεηκεληθή αηηηνινγία)/ quod veritus esset
(ππνθεηκεληθή αηηηνινγία)/ cum veritus esset (απνηέιεζκα εζωηεξηθήο ινγηθήο
δηεξγαζίαο).
Γ2β.
Ego cum legionibus celeriter adero
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