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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Μετάφραση

Ο γιο̋ του Σέξτο̋ Ταρκύνιο̋ προσβάλλει την τιµή τη̋

Λουκρητία̋, τη̋ συζύγου του  Κολλατίνου.  Ο  σύζυγο̋  και ο  πατέρα̋

και  ο  Ιούνιο̋  Βρούτο̋ βρίσκουν  αυτήν  περίλυπη.  Σ’ αυτού̋  η

γυναίκα  αποκαλύπτει  την  αδικία  µε δάκρυα  και  αυτοκτονεί  µε

µαχαίρι.  Ο  Βρούτο̋  βγάζει  το  µαχαίρι από  την πληγή  µε  µεγάλο

πόνο  και  ετοιµάζεται  να τιµωρήσει το έγκληµα. Ξεσηκώνει τον λαό

και αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Ελεύθερο̋ πια ο Ρωµἀκό̋

λαό̋ αποφασίζει να εκλέξει δύο υπάτου̋, τον Ιούνιο Βρούτο και τον

Ταρκύνιο Κολλατίνο.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ξαφνικά στα νώτα εµφανίζεται το ιππικό· (…………..) Ο

στρατηγό̋ των Αρβέρνων συλλαµβάνεται ζωντανό̋ κατά τη φυγή 74

(εβδοµήντα τέσσερι̋) στρατιωτικέ̋ σηµαίε̋ παραδίδονται στον

Καίσαρα·  µεγάλο̋ αριθµό̋ εχθρών συλλαµβάνεται και σκοτώνεται· οι

υπόλοιποι µετά τη φυγή διασκορπίζονται στι̋ πολιτείε̋ του̋. Την

επόµενη  µέρα  στέλνονται  πρεσβευτέ̋  στον  Καίσαρα.  Ο Καίσαρα̋

διατάζει να  παραδοθούν τα όπλα και  να οδηγηθούν µπροστά του οι

ηγεµόνε̋. Ο ίδιο̋  πήρε  θέση  µπροστά στο στρατόπεδο· εκεί

οδηγούνται οι αρχηγοί. Ο Βερκιγγετόριγα̋ παραδίδεται, τα όπλα

καταθέτονται.
Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσει̋

1.α. lacrima

culter

vulnera

signum

hostis

civitatum/civitatium

diebus

arma

princeps, principum

Vercingetorige

Μονάδε̋ 7
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1.β. illos

vos

ipsa

magnis

liberorum

duobus

militare

posteros

Μονάδε̋ 8

2.α. aperuisti

interfeceritis

extracti eramus

punitum esse

adempti erunt

deligentem

constituturum esse

comprehendetur

Μονάδε̋ 12

2.β. consessurus est

consessurus erat

consessurus erit

  Μονάδε̋ 3

3.α. Filius suus pudicitiam Lucretiae laedit

Μονάδε̋ 3

3.β. A marito et (a) patre et (ab) Iunio Bruto ea maesta invenitur

Μονάδε̋ 4

3.γ. Repente post tergum equitatus conspectus est (a nostris)

       Repente post tergum equitatum nostri creverunt (crevere)

Μονάδε̋ 4

3.δ. Caesar iubet legatos arma tradĕre  ac principes producĕre

       Μονάδε̋ 4

4.α Caesar tradit ducem Arvernorum vivum in fugā comprehendi

Μονάδε̋ 3

4. β. Reliqui ex fuga in civitates discesserunt/discessere

       Reliqui dicuntur ex fuga in civitates discessisse

Μονάδε̋ 3
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4.γ. Numerus, qui magnus est ή erat

Μονάδε̋ 3

4.δ.

uxoris : είναι παράθεση  στο Lucretiae

maestam : είναι κατηγορούµενο στο eam

illis : είναι έµµεσο αντικείµενο  στο aperit

cum lacrimis : είναι εµπρόθετο̋ προσδιορισµό̋ του τρόπου στο aperit

cultro : είναι αφαιρετική του οργάνου στο interficit

ex vulnere : είναι εµπρόθετο̋ προσδιορισµό̋ τη̋ αποµάκρυνση̋

στο extrahit

dolore : είναι αφαιρετική του τρόπου στο extrahit

Tarquinio : είναι έµµεσο αντικείµενο στο adimit

vivus : είναι επιρρηµατικό κατηγορούµενοτου τρόπου στο dux

hostium : είναι γενική διαιρετική στο numerus

die : είναι αφαιρετική του χρόνου στο mittuntur

principes : είναι υποκείµενο στο produci (ετεροπροσωπία)

eo : είναι επιρρηµατικό̋ προσδιορισµό̋ του τόπου στο

producuntur

Μονάδε̋ 6


