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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέµα 1ο

Καθόταν για πολύ ώρα σε κάποιο µικρό ιερό τη νύχτα µαζί µε την κόρη της
αδερφής της και περίµενε ώσπου να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν
στο σκοπό τους. Τελικά, η κοπέλα, κουρασµένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε
από τη θεία να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση (της). Τότε η Καικιλία είπε στην
κοπέλα: "Εγώ πρόθυµα σου παραχωρώ το κάθισµά µου".
"Κι αν ακόµη µου δείξεις τα αγήµατα των στρατιωτών, µε τα οποία περικύκλωσες το
βουλευτήριο· κι αν ακόµη µε απειλήσεις µε θάνατο, ποτέ, όµως, εγώ δε θα κρίνω το
Μάριο εχθρό. Αν και είµαι γέροντας και µε αδύναµο σώµα, πάντα, όµως, θα θυµάµαι
ότι η πόλη η Ρώµη και η Ιταλία σώθηκε από το Μάριο.
Εποµένως, εγώ αν δε σε είχα γεννήσει, η Ρώµη δε θα βρισκόταν πολιορκηµένη.
Αν δεν είχα γιο ελεύθερη θα ήµουνα, όταν πέθαινα σε ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτε
πια δεν µπορώ να πάθω ούτε θα είµαι για πολύ καιρό πολύ δυστυχισµένη: αντίθετα
αυτούς, αν συνεχίσεις, τους περιµένει ή πρόωρος θάνατος ή µακρόχρονη σκλαβιά.
Θέµα 2ο

α. αιτιατική ενικού: sacellum quoddam
γενική πληθυντικού: sacellorum quorundam
αιτιατική ενικού: meam sedem
γενική πληθυντικού: mearum sedum
αιτιατική ενικού: liberam patriam
γενική πληθυντικού: liberarum patriarum
αιτιατική ενικού: immaturam mortem
γενική πληθυντικού: immaturarum mortium
αιτιατική ενικού: aliquam vocem
γενική πληθυντικού: aliquarum vocum
β. αιτιατική πληθυντικού: noctes και noctis
δοτική πληθυντικού: filiis και filiabus
ονοµαστική ενικού: agmen
γενική πληθυντικού: senum
γενική ενικού: servitutis
Θέµα 3ο
α. libera
diu
longa

liberior
diutius
longior

liberrima
diutissime
longissima

β. γ' ενικό υποτακτικής ενεστώτα: Stet
γ' ενικό υποτακτικής παρακειµένου: Steterit
απαρέµφατο µέλλοντα: Minitaturum esse

µετοχή ενεστώτα: Minitans (γενική minitantis)
β' ενικό οριστικής ενεστώτα: παθητική φωνή: Pareris (-re)
β' ενικό υποτακτικής παρατατικού: παθητική φωνή: Parereris (-re)
β' πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα: possitis
β' πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου: potuissetis
γραµµατική
αναγνώριση:
α'
ενικό
οριστικής
ενεστώτα
περιφραστικής συζυγίας του ρήµατος sum
γ' πληθυντικό οριστικής µέλλοντα: Futurae erunt
γ' πληθυντικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα: Futurae fuerint

ενεργητικής

Θέµα 4ο

α. standi: γενική γερουνδίου αντικειµενική στο mora
fessa: επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου ή αιτιολογική µετοχή
sibi: δοτική προσωπική χαριστική
loco: αφαιρετική χωρισµού ή αποµάκρυνσης που λειτουργεί ως αντικείµενο του
ρήµατος cederet
corpore: αφαιρετική κατηγορηµατική της ιδιότητας
hostem: κατηγορούµενο στο αντικείµενο Marium
pati: τελικό απαρέµφατο ως αντικείµενο του ρήµατος possum
β. ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική παραχωρητική πρόταση. Εκφέρεται µε υποτακτική,
γιατί εκφράζει µια υποθετική κατάσταση, που κι αν δεχτούµε ότι αληθεύει, δεν αναιρεί
το περιεχόµενο της κύριας. Συγκεκριµένα, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα
(ostendas) γιατί εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (iudicabo). ∆ηλώνει το
σύγχρονο στο παρόν.
Θέµα 5ο

α. Ο υποθετικός λόγος είναι:
Si pergis (οριστική ενεστώτα - υπόθεση) ¡ manet (οριστική ενεστώτα- απόδοση)
Ανήκει στο α' είδος: ανοικτή υπόθεση στο παρόν
Για να δηλώσει το απραγµατοποίητο στο παρελθόν θα γίνει:
Si perexisses (υποτακτική υπερσυντέλικου) ¡
mansisset (υποτακτική
υπερσυντέλικου).
β. Semper tamen meminero Marium urbem Romam et Italiam conservavisse.
γ. Caecilia respondit se libenter illi sua sede cedere.
δ. Quae congruebat.

