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Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:
Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi
proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem
meam conformabam. Sic enim −laudem et honestatem solum expetendo,
omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo− me pro
salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.
..
Solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere
noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: «Licet mihi
ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris,
numquam tamen ego hostem iudicabo Marium».
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α.

Να γράψετε τον ίδιο τύπο των παρακάτω λέξεων στον άλλο αριθµό:
mihi, corporis, pericula, augur, hac, agmina, militum.
Μονάδες 7

β.

Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω
λέξεις:
bene:
τη γενική ενικού του επιθέτου στο αρσενικό γένος
στον συγκριτικό και στον υπερθετικό βαθµό.
excellentes:
τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς.
omnes cruciatus:
την αφαιρετική ενικού.
tantas dimicationes: την αφαιρετική πληθυντικού.
Μονάδες 8

2.α.

Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω
ρηµατικούς τύπους:
proponebam: την αφαιρετική του σουπίνου.
colendo:
το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου
στην ίδια φωνή.
conformabam: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής µέλλοντα
στην παθητική φωνή.
obicere:
το απαρέµφατο µέλλοντα στην παθητική φωνή.
potui:
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού.
noluit:
το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα.
instaret:
τον ίδιο τύπο στην υποτακτική παρακειµένου στην ίδια
φωνή.
circumsedisti: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα
στην παθητική φωνή.
Μονάδες 8
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β. gerendi:
miniteris:

να γράψετε τις µετοχές όλων των χρόνων στην ονοµαστική
ενικού του αρσενικού γένους στην ίδια φωνή.
να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική όλων
των χρόνων.
Μονάδες 7

3.α.

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
colendo, excellentes, mortis, parvi, obicere, solus, augur, Sullae,
quibus, hostem.
Μονάδες 10

β.

licet mortem miniteris:
να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον συντακτικό ρόλο, τον
τρόπο εισαγωγής και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο
εκφοράς.
Μονάδες 5

4.α.

administrandi rem publicam:
να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να διευκρινίσετε αν η έλξη είναι
υποχρεωτική ή όχι.
Μονάδες 6

β.

Solus Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere
noluit:
να µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αφού τον εξαρτήσετε από το:
Cicero dixit...
Μονάδες 6

γ.

quas ego mihi proponebam:
να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αυτές εγώ, στην επιθυµία µου να διοικήσω σωστά και να διαχειριστώ την
πολιτεία, πάντα τις έβαζα µπροστά µου ως πρότυπα. Με το να λατρεύω και να
αναλογίζοµαι τους έξοχους άνδρες διέπλαθα την ψυχή και το πνεύµα µου. Γιατί
έτσι - επιδιώκοντας µόνο τον έπαινο και την τιµή και θεωρώντας ότι όλα τα
βάσανα του σώµατος και όλοι οι θανάσιµοι κίνδυνοι είναι µικρής αξίας,
µπόρεσα να ριχτώ για τη σωτηρία σας σε τόσο πολλούς και τόσο µεγάλους
αγώνες.
Μόνο ο Κόιντος Μούκιος Σκαιόλας, ο οιωνοσκόπος, όταν του ζητήθηκε η
γνώµη γι’ αυτό, αρνήθηκε να ψηφίσει. Κι επιπλέον, όταν ο Σύλλας τον πίεζε
απειλητικά, αυτός του απάντησε: «Ακόµη κι αν µου δείξεις τα στρατεύµατα µε
τα οποία έχεις περικυκλώσει το Βουλευτήριο· ακόµη κι αν µε απειλήσεις µε
θάνατο, όµως εγώ ποτέ δε θα κηρύξω το Μάριο εχθρό (του κράτους)».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α.
nobis, corporum, periculum, augures, his, agmen, militis
1.β.
melioris, optimi
excellentiores, excellentissimos
omni cruciatu
tantis dimicationibus
2.α.
propositu
coluisset
conformantor
obiectum iri
possetis
non vultis
institerit
circumsedeamini
2.β.
gerens, gesturus
Εν.: minitentur
Παρατ.: minitarentur
Μελ.: minitaturi (-ae, -a) sint
Παρακ.: minitati (-ae, -a) sint
Υπερσ.: minitati (-ae, -a) essent
Συντ. Μελ.: - -
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3.α.
colendo:

είναι αφαιρετική γερουνδίου ως αφαιρετική του τρόπου στο
conformabam.
excellentes: είναι επιθετική µετοχή ως επιθετικός προσδιορισµός στο
homines. (Εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν.)
mortis:
είναι γενική επεξηγηµατική στο pericula.
parvi:
είναι γενική της αξίας στο esse.
obicere:
είναι τελικό απαρέµφατο σε θέση αντικειµένου στο potui.
solus:
είναι κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο Quintus Mucius
Scaevola.
augur:
είναι παράθεση στο Quintus Mucius Scaevola.
Sullae:
είναι αντικείµενο στο dixit.
quibus:
είναι αφαιρετική του µέσου στο circumsedisti.
hostem:
είναι κατηγορούµενο στο Marium (αντικείµενο ρήµατος).

3.β.
∆ευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση. Εισάγεται µε τον παραχωρητικό
σύνδεσµο licet. (Στην κύρια πρόταση υπάρχει το tamen.) Εκφέρεται µε
υποτακτική, γιατί εκφράζει µια υποθετική κατάσταση που, κι αν δεχθούµε ότι
αληθεύει, δεν αναιρεί το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. Ειδικότερα
εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα (miniteris), επειδή εξαρτάται από ρήµα
αρκτικού χρόνου (iudicabo: µέλλοντας) και εκφράζει σύµφωνα µε τους
κανόνες τις ακολουθίας των χρόνων το σύγχρονο στο παρόν - µέλλον. Η
δευτερεύουσα λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της παραχώρησης στην κύρια πρόταση.
4.α.
rei publicae administrandae
Η έλξη δεν είναι υποχρεωτική (γιατί το γερούνδιο βρίσκεται σε απρόθετη
γενική).
4.β.
Cicero dixit solum Scaevolam augurem de illā re interrogatum sententiam
dicere noluisse.
4.γ.
Quae a me mihi proponebantur.
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