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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Μετάφραση 

Β. Ο Ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος τη συντριβή των Καννών. Στον Φαλερνό

αγρό  ο  Αννίβας  ξέφυγε  από  την  ενέδρα  του  Φάβιου  Μάξιμου.  Αφού  συμπλήρωσε

δεκατέσσερα χρόνια  στην  Ιταλία,  οι  Καρχηδόνιοι  τον  ανακάλεσαν στην  Αφρική.  Εκεί  ο

Αννίβας μάταια επιθύμησε να τελειώσει (με συνθήκη) τον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων.

Στο τέλος, αγωνίστηκε εναντίον του Πόπλιου Σκιπίωνα κοντά στη Ζάμα, αλλά οι Ρωμαίοι

κέρδισαν τη νίκη.

Β1.α.

α. ΣΩΣΤΟ

β. ΛΑΘΟΣ 

γ. ΣΩΣΤΟ

δ. ΣΩΣΤΟ

ε. ΛΑΘΟΣ

Β1.β. 

Χαρακτηριστική για την εποχή αυτή είναι η λογοτεχνική αναγέννηση που σηματοδοτείται

από το«κίνημα των Νεωτέρων»:  μεταφυτεύεται  στη  Ρώμη το  «μονερνιστικό» ρεύμα της

λογοτεχνικής  σχολής  του  Καλλιμάχου.  Οι  «νεωτερικοί»  ποιητές  δημιουργούν  πολύ

καλοδουλεμένα ποιήματα, τα  οποία  διακρίνονται  για  τη  συντομία  τους,  το  σκοτεινό  και

υπαινικτικό ύφος, την εκλέπτυνση και τη λογιότητα. Πρόκειται για λυρική και ελεγειακή

ποίηση, επύλλια και επιγράμματα.
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Β2.α.

1. domum=  νεόδμητος

2. cucurrit= κούρσα 

3. luna= λεύκανση

4. motibus= μοτοσικλέτα

5. dedit= παραδοτέος 

Β2.β.

a posteriori 

carpe diem 

a priori

causis belli

persona non grata

B3.α.

vesperum = vesper 

spem= spei

pater= patrum

pugnam= pugna 

terror= terrorem

B3.β.

serena nocte = serenis noctibus 

repentinum monstrum = repentina monstra 

eoque modo = eis/iis/isque modis

exercitum alacrem = exercitus alacres/is

fortuito dicto=  fortuitis dictis
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Γ1.α.

dedit= dederamus

expedivit = expediris/re

esse = fuerit

misit = mittebat

disputavit= disputamini

Γ1.β.

fero potueram 

fers potueras

fert potuerat

ferimus potueramus

fertis potueratis

ferunt potuerant

Αρχικοί χρόνοι : 

fero-tuli-latum-ferre

possum-potui- (-) posse

Δ1.α.

cum Perse: εμπρόθετη αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εχθρικής διάθεσης

στο απαρέμφατο gerere 

tristis: κατηγορούμενο στο εννοούμενο tu μέσω του συνδετικού ρήματος es

componere: αντικείμενο στο cupivit, τελικό απαρέμφατο

cladem: αντικείμενο στο ρήμα audivit

terror: υποκείμενο στο ρήμα invaserat

nocte: απρόθετη αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα

defecerat
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Δ1.β.

ob repentinum monstrum:  α) εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού

αιτίου, β) ex repentino monstro

Δ2.α. L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit :

Απρόσωπο ρήμα : obtigit

Υποκείμενο απρόσωπου ρήματος : gerere (απαρέμφατο- ετεροπροσωπία)

Δοτική προσωπική : L.Aemilio Paulo  στο obtigit

Υποκείμενο απαρεμφάτου : L.Aemilium Paulum (εννοείται)

Αντικείμενο απαρεμφάτου :  bellum

[υπόλοιπη πρόταση]

consuli : παράθεση στο Aemilio Paulo

iterum : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

cum Perse : εμπρόθετη αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εχθρικής διάθεσης

στο gerere

rege : παράθεση στο Perse 

Δ2.β. spem praeclāri triumphi animo praesumpsit.

praeclari: επιθετικός προσδιορισμός στο triumphi

Ανάλυση  επιθετικού  προσδιορισμού  σε  αναφορική  πρόταση :  spem  triumphi,  qui

praeclarus erat. 
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