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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
5-1-2016
ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Α. Δεο κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ 20 θαη 21.
Κονάδες 40
Β.
1α. aetatum/aetatium
casui/casu
discurrentes milites
commilitonibus
trepidissimis
turbam
diei
flumina
abiens
omni
exilii/exili

Κονάδες 12

1β. quarundam
ei & id
meus/mi
quibus
hunc
2. capieris
latuerint
adgnoscebamus
extractus esset
adduc
defertis
mortuum
miseraturam esse
fiatis
evertuntor
abi(v)erimus
secuturus sis
dedisse
pensaturum fuerat
reversum fore

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

Κονάδες 3

Κονάδες 15
ελίδα
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3α. anno: αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην p cepit
latentem: θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην eum, εμαξηάηαη από ην ξ. adgnovit
(ζύγρξνλν)
imperatorem: θαηεγνξνύκελν ζην eum
Ab his: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ ζην ξ. delatus est
quasi moriturum: αηηηνινγηθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην eum, δειώλεη ππνζεηηθή/ςεπδή
αηηηνινγία (πζηεξόρξνλν)
Buenno duce: αθαηξεηηθή απόιπηε ηδηόκνξθε (Brenno: Υπνθείκελν, duce:
θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην Brenno), δειώλεη ρξόλν
Romam: επεμήγεζε ζην urbem
interemptis: λόζε αθαηξεηηθή απόιπηε ρξνληθή κεηνρή κε ππνθείκελν ην quibus
(πξνηεξόρξνλν)
civitati: έκκεζν αληηθείκελν ζην dedit
aurum: Υπνθείκελν ζην ξ. pensatum est
Κονάδες 10
3β. dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή
ρξνληθή πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην πεξηερόκελν ηεο
θύξηαο πξόηαζεο κε ξήκα ην delatus est. Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν dum θαη
εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (miseratur: ιζηορικός ενεζηώηας), γηαηί δειώλεη ην ζύγρξνλν
ζην παξειζόλ θαη κάιηζηα ηε ζπλερηδόκελε πξάμε, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπκβαίλεη ε
πξάμε ηεο θύξηαο πξόηαζεο.
Κονάδες 5
4α. Postero die Romani fecerunt(-ere) Claudium imperatorem.
Κονάδες 2
4β. Pedes eius animadversi sunt a discurrenti/-e milite.
Κονάδες 2
5α. quae immensa erat
5β. Post hoc facto
5γ.
ζηάζε ζε ηόπν: Romae
θίλεζε από ηόπν: Roma
Κονάδες 7

Φπονηιζηήπια
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6α. Cicero dicit Gallos evertisse urbem Romam praeter Capitolium.
β. Galli dicunt se evertisse urbem Romam praeter Capitolium.

Κονάδες 4

ΡΗΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ:
ΘΝΒΑΙΑ ΠΡΑΟΝΙΑ
ΘΝΘΑΛΖΠ ΙΔΩΛΗΓΑΠ
ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΗΩΑΛΛΑ

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

3

