ΜΑΘΗΜΑ XXΙ

LECTIO PRIMA ET VISESIMA

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου
1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά1 ονόµατα του κειµένου στην
αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους.
2. Tων προσηγορικών ονοµάτων του κειµένου που βρίσκονται σε αφαιρετική
πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθµών.
3. Nα κλιθούν και στους δύο αριθµούς τα τριτόκλιτα ουσιαστικά που
σχηµατίζουν τη γενική πληθυντικού µε κατάληξη -ium.
4. Tων επιθέτων του κειµένου να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο
αριθµούς και στα τρία γένη.
5. Nα µεταφέρετε τις αντωνυµίες του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του
άλλου αριθµού και στα τρία γένη.
6. Nα µεταφερθούν τα ρήµατα του κειµένου στο αντίστοιχο πρόσωπο του
άλλου αριθµού στο χρόνο, στην έγκλιση και στη φωνή που βρίσκονται.
7. Nα αντικατασταθούν χρονικώς τα ρήµατα της 3ης συζυγίας του κειµένου στη
φωνή που βρίσκονται.
8. Tων αποθετικών και ηµιαποθετικών ρηµάτων του κειµένου να γραφούν όλοι
οι τύποι της ενεργητικής φωνής.
9. Nα γραφούν και στους δύο αριθµούς οι πλάγιες πτώσεις των µετοχών του
κειµένου στο γένος που βρίσκονται.
10. Nα γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρηµάτων του κειµένου και στις δύο
φωνές, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
11. Nα ξαναγραφούν οι παρακάτω περίοδοι, αφού µεταφερθούν οι µετοχές στην
αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και γίνουν, όπου χρειάζεται, οι
αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε οι νέες περίοδοι να είναι νοηµατικώς
1

Τα ουσιαστικά και στη Λατινική διακρίνονται σε συγκεκριµένα (concreta) και αφηρηµένα (abstracta). Εξάλλου τα συγκεκριµένα τα διακρίνουµε σε κύρια (propria) και προσηγορικά (appellativa). Βλ. Αχ. Τζαρτζάνου, Λατινική γραµµατική, ΟΕΒ∆, § 11.
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αποδεκτές. Nα µη θίξετε τις περιόδους εκείνες που δεν είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ή αν τροποποιηθούν δεν παρέχουν αποδεκτό νόηµα:
α) Copiis hostium deletis urbes liberatae sunt.
β) Ille absens dictator factus erat.
γ) Hic hostes abeuntes secutus est.
δ) Hostibus interemptis Camillus omne aurum recepit.
ε) Urbe a hostibus eversa incolae novam patriam fundaverunt.
στ) Ducibus interfectis legiones discesserunt.
ζ) Illo dormiente pastor quidam boves in speluncam caudis traxit aversos.
η) Mugitu ex spelunca audito ille in spelunca boves esse sensit.
θ) Confusus ille gregem ex loco infesto amovere coepit.
ι) Appenso auro illic Pisaurum civitas appellata est.
12. Nα µεταφέρετε τα ρήµατα στην αντίστοιχη έγκλιση του ενεστώτα της ίδιας
φωνής και τα υποκείµενα των ρηµάτων στην αντίστοιχη πτώση του άλλου
αριθµού. Nα επιφέρετε τις αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε οι περίοδοι να
είναι νοηµατικώς και συντακτικώς αποδεκτές. Nα µη θίξετε τις περιόδους
που δεν είναι δυνατόν να µετασχηµατισθούν ή αν µετασχηµατισθούν δεν
παρέχουν αποδεκτό νόηµα.
α) Copiae Gallorum apud Alliam flumen legiones Romanas deleverant.
β) Hostes pro Capitolio immensam pecuniam acceperunt.
γ) Brennus, dux Gallorum, urbem praeter templa evertit.
δ) Praeda non aequo iure divisa est.
ε) Hic Brennum, ducem Gallorum, secutus erat.
στ) Ille Gallos interemit et aurum omne recepit.
ζ) Ille post hoc factum in exilium rediit.
η) Hostes urbes multas occupaverunt, multas etiam everterunt.
θ) Ille in patriam reversus est.
ι) Hi illic aurum appendere et civitatem Pisaurum ex hoc facto appellavere.
13. Nα επιφέρετε τις απαιτούµενες διορθώσεις ώστε οι προτάσεις που
ακολουθούν να είναι συντακτικώς και νοηµατικώς αποδεκτές. Aν κάποια
πρόταση είναι αποδεκτή, να µην τη θίξετε:

14

α) Camillus hostes iam abeuntes cum exercitu suo secutus est et eos vicit.
β) Ille de exilium revocatus dictator factus est.
γ) Praedam non aequo iure divisam milites discedere cupiebant.
δ) Immensa pecunia accepta hostes abierunt.
ε) Hostis victis ille in exilium reversus est.
στ) Civitas auro illic pensato Pisaurum appellata est.
ζ) Gallis interemptis Camillus omnia pecunia recepit.
η) Hostes apud Alliam flumen copias Romanorum deleverant.
θ) Galli interempti exercitus Romanus victoriam reportavit.
ι) Illi pro suos liberos aurum hostibus dederunt.
14. Nα εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις µετοχές του κειµένου.
15. Nα δικαιολογήσετε την πτώση των µετοχών του κειµένου.
16. Nα χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου και να
προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο.
17. Nα εντοπίσετε τις προθέσεις του κειµένου και να προσέξετε τη σύνταξή
τους.
18. Nα µεταφρασθούν οι παρακάτω περίοδοι στα Λατινικά. Oι επιρρηµατικές
δευτερεύουσες προτάσεις, όπου υπάρχουν, να αποδοθούν µε αντίστοιχη
επιρρηµατική µετοχή συνηµµένη ή απόλυτη, ανάλογα µε την περίπτωση:
α) Aφού νίκησαν τις ρωµαϊκές στρατιωτικές δυνάµεις οι Γαλάτες, κατέστρεψαν
ολοσχερώς τη Pώµη.
β) Aφού νίκησε πολλούς άγριους λαούς ο Aννίβας, διάβηκε στην Iταλία.
γ) Aφού συµπλήρωσε έξι χρόνια στην εξορία, οι Pωµαίοι τον ανακάλεσαν στη
Pώµη.
δ)

Όταν ήταν ύπατος ο Kικέρων, ο Kατιλίνας συνωµότησε εναντίον της
πολιτείας.

ε) Eνώ ο Kάµιλλος ήταν απών, οι Pωµαίοι τον εξέλεξαν δικτάτορα.
στ) Όταν οι Pωµαίοι τον έδιωξαν, αυτός αποσύρθηκε στην Aρδέα.
ζ) O Kάµιλλος, αφού εξολόθρευσε τον στρατό των εχθρών, πήρε πίσω όλο το
χρυσάφι.
19. Σας δίδονται πέντε ζεύγη κυρίων προτάσεων. Nα µετατρέψετε το ρήµα της
πρώτης πρότασης του κάθε ζεύγους σε µετοχή, απόλυτη ή συνηµµένη
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ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να αποτελέσουν µία.
Nα επιφέρετε συγχρόνως και τις αναγκαίες τροποποιήσεις και να δηλωθεί το
ποιητικό αίτιο όπου χρειάζεται.
α) Galli exercitum Romanum profligaverunt. Galli urbem Romam everterunt.
β) Veientana praeda non aequo iure divisa est. Romani Camillum exilio affecerunt.
γ) Camillus aberat. Romani Camillum dictatorem creaverunt.
δ) Camillus Gallos secutus est. Camillus Gallos interemit.
ε) Sulpicius Gallus metum exercitus vicerat. Imperator adversarios vincere
potuit.
2. Ερωτήσεις - ασκήσεις κλειστού (αντικειµενικού) τύπου
Ι. Συµπλήρωση κενών
1. Nα συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που δίδονται µέσα στις
παρενθέσεις τη λέξη που κάθε φορά απαιτείται, αφού τη µεταφέρετε στον
κατάλληλο τύπο. Tα ρήµατα µε τα οποία θα συµπληρώσετε τα κενά, να
τεθούν σε οριστική παρακειµένου στη φωνή που βρίσκονται. Nα προσέξετε
ώστε οι προτάσεις να είναι νοηµατικώς αποδεκτές:
α) Hostes .............................. urbe et immensa pecunia pro Capitolio
........................ domum ........................ (everto, discedo, accipio)
β) Caesar ................................. ................................. ..................................
et .......................... victor Romam ........................... (revertor, capio, interficio, multus, hostis)
γ) Duces .......................... tristes ad Caesarem pro ..........................
......................... producuntur. (sedeo, hostis γεν. πληθ., castra)
δ) Camillus exercitum hostium .......................... .......................... et aurum
omne ab eis pro Capitolio .......................... .......................... (abeo, sequor,
recipio, accipio)
ε) Camillus dictator ..................................... Gallos ex urbe ...........................
et patriam suam ex magno periculo ........................... (fio, expedio, expello)
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στ) Camillus .......................... copiis Gallorum et omni auro ..........................
.......................... in exilium unde tamen .......................... reversus est.
(recipio, rogo, vinco, redeo)
ζ) Camillus ....................... copiis hostium et omni pecunia ....................... in
exilium reversus est. (recipio, interimo)
η) Auro illic ....................... civitas Pisaurum .......................... (appendo, appello)
θ) Aurum illic ........................ nomen illi .......................... ..........................
(penso, do, civitas)
ι) Camillo .......................... exercitus Romanus .......................... copiis Gallorum terrore populum .......................... (interimo, dictator, libero)
2. Στηριζόµενοι στο νόηµα του κειµένου να συµπληρώσετε τα κενά των
παρακάτω περιόδων έτσι ώστε να είναι νοηµατικώς αποδεκτές:
α) Camillus

...................................

copiis

hostium

omne

aurum

.................................., quod ei pro Capitolio acceperunt.
β) Veientana praeda non aequo iure ..................................... Camillus in exilio fuerat, unde tamen rogatus Romam reversus est et dictator
..................................... .
γ) Galli, Brenno ........................, apud Alliam flumen legiones Romanas
....................... . Deinde2 ab eis Roma ......................... praeter Capitolium,
pro quo eis immensa pecunia a Romanis ................................... .
δ) Pisaurum civitas dicitur, quod illic aurum, quod Galli pro Capitolio
.................................., ............................................ .
ε) Copiis Gallorum ................................. et auro recepto Camillus in exilium
........................ sed a Romanis de exilio revocatus Romam ....................... .

ΙΙ. Ερωτήσεις - ασκήσεις της µορφής “Σωστό - Λάθος”
2

deinde = έπειτα

17

1. Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι συντακτικώς ορθές ή
εσφαλµένες και να σηµειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο:
Σωστό Λάθος
α) Hostes legionis Romanis deletis urbem occupaverunt.





β) Duci absente haec facta sunt.





γ) Romani Camillum absentem dictatorem fecerunt.





appensum est.
ε) Camillus copias Gallorum interemit apud civitas,





quae Pisaurum dicitur.
στ) Camillus omnia pecunia Gallis interemptis recepit.











fecerunt.
θ) Auro illic appenso, civitas Pisaurum appellatum est.







ι) Camillus diu in exilium fuerat.





δ) Civitas illa Pisaurum appellatur, quod illic aurum

ζ) Romani Camillo de exilio revocato dictatorem eum
fecerunt.
η) Romani Camillum de exilio revocatum dictatorem

2. Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις ανταποκρίνονται στο νόηµα του
κειµένου και να σηµειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο:
Σωστό Λάθος
α) Copiae Gallorum, Brenno duce, Capitolium et urbem
Romam everterunt.





















β) Camillus apud Pisaurum in exilio fuerat, unde revocatus
dictator factus est.
γ) Copiae Gallorum apud Ardeam a Romanis victae sunt.
δ) Camillus pecuniam, quam Galli pro Capitolio
accererunt, recepit.
ε) Gallis interemptis Camillus in Ardeam rediit, unde
tamen rogatus reversus est.
στ) Camillus magnam partem auri recepit.
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ζ) Pisaurum civitas dicitur, quod illic Camillus Gallos




praedam non aequo iure divisam.
θ) Galli Brenno duce legiones Romanas apud Alliam





flumen delevere.
ι) Camillus dictator factus est, quod Romani in magno









interemit.
η) Camillus apud Ardeam exulabat propter Veientanam

periculo erant.

ΙΙΙ. Ερωτήσεις - Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Tο ρήµα “reversus est” του κειµένου είναι:
α) µεταβατικό ενεργητικής φωνής, ενεργητικής διαθέσεως



β) µεταβατικό, παθητικής φωνής, ενεργητικής διαθέσεως



γ) αµετάβατο, παθητικής φωνής, ενεργητικής διαθέσεως



δ) αµετάβατο ενεργητικής φωνής, ενεργητικής διαθέσεως



Nα σηµειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο.
2. O τύπος “iure” του κειµένου συντακτικώς είναι:
α) αφαιρετική του µέσου



β) αφαιρετική του τρόπου



γ) αφαιρετική του χρόνου



δ) αφαιρετική της ιδιότητας



ε) αφαιρετική της αιτίας



Nα σηµειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο.
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ΙV. Ερωτήσεις - ασκήσεις σύζευξης
1. Στηριζόµενοι στο κείµενο να γράψετε δίπλα σε κάθε ερώτηση το γράµµα της
αντίστοιχης απάντησης. Tέσσερις προτάσεις που καταχωρίζονται στη στήλη
των απαντήσεων δεν ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες ερωτήσεις.
Ερωτήσεις

Απαντήσεις

1)  Ubi Galli Brenno duce legiones Ro-

α) Hannibal.

manas deleverunt?

β) Apud Trebiam flumen.

2)  Qui dux Gallorum copias Romanas

γ) Brennus.

apud Alliam flumen profligavit et de-

δ) Omne aurum.

levit?

ε) In exilio.

3)  Everteruntne Galli urbem Romam an

στ) Apud Ardeam.

Capitolium?

ζ) Absens.

4)  Cur Camillus apud Ardeam exula-

η) Absentem.

bat?
5)  Recepitne Camillus partem auri an

θ) In exilium.

omne aurum?

ι) Propter Veientanam praedam

6)  Ubi Camillus interemptis Gallis

non aequo iure divisam.

rediit?

ια) Urbem Romam.

7)  Ubi Camillus exulavit?

ιβ) Apud Alliam flumen.

8)  Fecerene Romani Camillum dictatorem praesentem an absentem?

2. Nα αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της A΄ στήλης µε τις σηµασίες που
δίνονται στη B΄ στήλη αναγράφοντας µέσα στο πλαίσιο τον αριθµό της
αντίστοιχης λέξης της A΄ στήλης. Στη B΄ στήλη υπάρχουν δύο σηµασίες των
οποίων δεν δίδεται η αντίστοιχη λατινική λέξη, την οποία θα πρέπει να
συµπληρώσετε, ενώ στην A΄ στήλη υπάρχουν δύο λατινικές λέξεις των
οποίων δεν δίδονται οι αντίστοιχες σηµασίες, τις οποίες επίσης θα πρέπει να
συµπληρώσετε:
Α

Β

1) everto

 δίκαιο

2) recipio

 επιστρέφω
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3) immensus

 ίσος, δίκαιος

4) revertor

 ζυγίζω

5) appendo

 µοιράζω

6) praeda

 εξολοθρεύω

7) aequus

 τεράστιος

8) ius

 λεία

9) divido

 ακολουθώ

10) abeo

 χρυσός

11) sequor

 απέρχοµαι

12) interimo

 παρακαλώ (κάποιον), ζητώ

13) ...........................

 ..................................

14) ...........................

 ..................................

3. Bάσει του κειµένου να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της A΄ στήλης µε
τους όρους της B΄ αναγράφοντας µέσα στο πλαίσιο τον αριθµό της
αντίστοιχης λέξης της A΄ στήλης. Στη B΄ στήλη υπάρχουν τέσσερις όροι των
οποίων δεν δίδεται η αντίστοιχη λέξη.
Α

Β

1) legionibus

 κατηγορηµατικός προσδιορισµός

2) duce

 υποκείµενο

3) pecuniam

 επιθετικός προσδιορισµός

4) immensam

 γενική κτητική

5) dictator

 γενική αντικειµενική

6) Romanorum

 αφαιρετική του µέσου
 αντικείµενο
 αφαιρετική του τρόπου
 κατηγορούµενο
 γενική υποκειµενική
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3. Συνδυασµός ασκήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου
1. Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι συντακτικώς ορθές ή
εσφαλµένες και να σηµειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο. Να
δικαιολογήσετε την επιλογή σας στην περίπτωση που θεωρείτε κάτι
εσφαλµένο:
Σωστό Λάθος
α) Camillus secutus Gallos iam abeuntes omne
aurum recepit.
β) Camillus secutis Gallis omne aurum recepit.







γ) Romani eversa Roma a Gallis in magno periculo fuere.





δ) Camillo redeunte in exilio a Romanis revocatus est.













coniuravit.
η) Camillus exulans dictator factus est.







θ) Femina iniuria aperta cultro se ipsam interficit.





ι) Nostri pilis missis in hostes gladiis rem gerunt.





ε) L. Aemilio Paulo consule Perses, rex Macedoniae,
bellum gessit cum Romanis.
στ) L. Aemilio Paulo consuli bellum cum Perse gerere
obtigit.
ζ) Cicerone consuli Catilina contra rem publicam

2. O τύπος “abeuntes” του κειµένου είναι:
α) ονοµαστική πληθυντικού αρσ. γένους



β) αιτιατική πληθυντικού θηλ. γένους



γ) ονοµαστική πληθυντικού θηλ. γένους



δ) αιτιατική πληθυντικού αρσ. γένους



ε) κλητική πληθυντικού αρσ. γένους



Nα σηµειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο και να δικαιολογήσετε την
επιλογή σας.
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3. H µετοχή “abeuntes” του κειµένου είναι:
α) χρονική



β) επιθετική



γ) κατηγορηµατική



δ) αιτιολογική



ε) εναντιωµατική



Nα σηµειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο και να δικαιολογήσετε την
επιλογή σας.
4. Nα συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που δίδονται µέσα στις
παρενθέσεις τη λέξη που κάθε φορά απαιτείται, αφού τη µεταφέρετε στον
κατάλληλο τύπο. Tα ρήµατα µε τα οποία θα συµπληρώσετε τα κενά να
τεθούν σε οριστική παρακειµένου, στη φωνή που απαιτείται. Nα
δικαιολογήσετε την πτώση των µετοχών. Nα προσέξετε ώστε οι προτάσεις να
είναι νοηµατικώς αποδεκτές.
α) Camillus copias Gallorum ..................................... apud Pisaurum,
.............................., quae ita dicitur, quod illic aurum ...............................
(interimo, appendo, civitas)
β) Romani ............................... Roma a Gallis in magno periculo fuerunt, sed
Camillus ex exilio .................................. exercitum hostium interemit.
(everto, revoco)
γ) Camillus ................................... ................................. in ..........................
apud Ardeam rediit, sed Romani eum Romam ................................ (expello, revoco, hostis, exilium)
δ) ................................... ................................. in exilium a Romanis Romam
revocatus est. (redeo, Camillus)
ε) .............................. Catilinae .................................. et Catilina proelio
............................... res publica ex magno periculo ....................................
(deprehendo, socius, interficio, servo3)

3

servo, 1 = διασώζω, γλυτώνω
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στ) Mugitu bovum ex spelunca ................................ Hercules ...........................
et Caco clava ................................ boves recepit. (audio, interficio, revertor)
ζ) ........................... domum .............................. imperator ..............................
interemit et omne aurum quod ei ..................................... recepit. (redeo,
sequor, rapio, hostis)
η) Timore ...................................... ................................. propter magnum
periculum totis castris testamenta obsignabantur. (occupo, exercitus)
θ) In cruentissima pugna .......................... .......................... Romani aurum
........................ potuerunt. (vinco, recipio, hostis)
ι) Camillo apud Ardeam ......................... Galli Brenno ..........................
copiis Romanorum .............................. Romam everterunt. (dux, profligo,
exulo)
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