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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 37, 38, 40, 41

ΚΕΙΜΕΝΟ

Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant,
quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio
victoria parta sit.

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam
celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat;

Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac
dilucide cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi
coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
((4400 μμοοννάάδδεεςς))

2.α. civilium , quorum, nemo, antiquissimi, suis: να δοθεί η ίδια
πτώση στον άλλον αριθμό στο ίδιο γένος.

β. exitus, auxilio, urbe, Curius: να γραφεί η κλητική ενικού.

γ. celerrime, plane, primi: να δοθούν στους άλλους δύο βαθμούς
στον τύπο που βρίσκονται.

3.α. fiant: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή και να
γραφεί το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού και στα τρία
γένη. Επίσης, να κλιθεί στον ενικό η υποτακτική παρακειμένουΕπιμέλεια: ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ-ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΑΠΘ Σελίδα 1
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ενεργητικής φωνής.

β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

parta sit: ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους μετοχής
μέλλοντα.

coegerat: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής.

ire: γενική ενικού και πληθυντικού μετοχής ενεστώτα
ουδετέρου γένους.

locuti sunt: γ΄πληθυντικό υποτακτικής μέλοντα (να ληφθεί
υπόψη το υποκείμενο).

utebantur: αφαιρετική σουπίνου και γενική γερουνδίου.

γ. audebat: να γραφεί το β΄ενικό πρόσωπο σε όλους τους
χρόνους της υποτακτικής. Να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενο.

((3300 μμοοννάάδδεεςς))

4.α. «quae velit victor» : Να χαρακτηριστεί συντακτικά η πρόταση
(είδος, εκφορά, συντακτική θέση, εισαγωγή).

β. «ut non solum ea fiant»: να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε
ενεργητική με εννοούμενο υποκείμενο το illi ( = εκείνοι) χωρίς
ν’ αλλάξει η εκφορά της δευτερεύουσας.

γ. «quorum auxilio» : να δοθεί η φράση με άλλο τρόπο.

5.α. occupata: ν’ αντικατασταθεί η μετοχή με ισοδύναμες
προτάσεις.Επιμέλεια: ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ-ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΑΠΘ Σελίδα 2
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β. « ut C. Marius … iudicaretur» : αφού γίνει η παθητική
σύνταξη ενεργητική, να δηλωθεί ο σκοπός με γενική γερουνδίου
και γερουνδιακού. Στην ενεργητική σύνταξη υποκείμενο να
ληφθεί το Sulla.

γ. « Sulla senatum cogere debebat ( = όφειλε) » :
Να αντικατασταθεί με παθητική περιφραστική συζυγία, ώστε η
ενεργητική σύνταξη να γίνει παθητική (μτφρ. Ο Σύλλας όφειλε
να συγκαλέσει τη σύγκλητο).

δ. « qui primi coluisse Italiam dicuntur » : να γίνει το
απαρέμφατο coluisse παθητικό με τις απαραίτητες αλλαγές σε
όλη την πρόταση. Να διατηρηθεί πάλι το φαινόμενο άρσης
λατινισμού του ειδικού απαρεμφάτου που υπάρχει εδώ.

ε. Ν’ αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: auxilio, hostis, ire, viri,
cum suis.

(30 μονάδες)

ΚΚΑΑΛΛΗΗ ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑ!!!!!!
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