
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 

Α]  Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, 

ο οποίος έκανε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Ξαφνικά μια 

ξάστερη νύχτα, είχε χαθεί η σελήνηֹ από το ξαφνικό, παράξενο και 

φοβερό θέαμα τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο 

στρατός είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του (το ηθικό του). Τότε ο 

Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και για τη στάση και 

τις κινήσεις των άστρων και της σελήνης και μ’ αυτό τον τρόπο έστειλε το 

στρατό πρόθυμο στη μάχη. 

………………………………………………………………………………….. 
 Τότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. 

Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. 

Εκείνοι δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε 

στον ύπνο και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Λίγες μέρες αργότερα η ίδια 

πραγματικότητα (τα ίδια πράγματα) επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του 

ονείρου. Γιατί ο Οκταβιανός του επέβαλε ως τιμωρία θανατική ποινή. 

 

Β] Γραμματική: 

1. legati  belli  regis  lunae  status 

 legato  bello  regi  lunae  statui 

 legatum bellum regem  lunam  statum 

 legato  bello  rege  luna  statu 

  



speciei 

 speciei 

 speciem 

 specie 

2. exercitus alacer  exercitus alacres 

 exercitus alacris  exercituum alacrium 

 exercitui alacri  exercitibus alacribus 

 exercitum alacrem exercitus alacres 

 exercitus alacris  exercitus alacres 

 exercitu alacri  exercitibus alacribus 

 

 paucus dies  pauci  dies 

 pauci  diei  paucorum dierum 

 pauco  diei  paucis  diebus 

 paucum diem  paucos dies 

 pauce  dies  pauci  dies 

 pauco  die  paucis  diebus 

 

3.  qui  qui  ipsa  ipsae 

 cuius  quorum ipsius  ipsarum 

 cui  quibus ipsi  ipsis 

 quem  quos  ipsam  ipsas 

     -      -      -      - 

 quo  quibus ipsa  ipsis 



4.  est  gerit  invadit disputat 

 erat  gerebat invadebat disputabat 

 erit  geret  invadet disputabit 

 fuit  gessit  invasit  disputavit 

 fuerat  gesserat invaserat disputaverat 

 fuerit  gesserit invaserit disputaverit 

 

5. videris/re videmini  

 videbaris/re videbamini 

 videberis/re videbimini 

 visus es visi estis 

 visus eras visi eratis 

 visus eris visi eritis 

 

6. adficio 

 adficis 

 adficit 

 adficimus 

 adficitis 

 adficiunt 

 

Γ] Συντακτικό: 

legatus: κατηγορούμενο στο Suplicius Gallus από το συνδετικό erat 

qui: υποκείμενο στο gerebat 



regem: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στο Persen 

nocte: αφαιρετική του χρόνου στο defecerat 

luna: υποκείμενο στο ρήμα defecerat 

ob monstrum: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού 

αναγκαστικού αιτίου στο invaserat 

militum: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική κτητική στο 

animos 

de statu: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο 

disputavit 

modo: αφαιρετική τρόπου στο misit 

alacrem: επιρρηματικό κατηγορούμενο στου τρόπου στο αντικείμενο 

exercitum 

servos: αντικείμενο στο inclamavit 

somno: έμμεσο αντικείμενο στο dedit 

eandem: ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο speciem 

diebus: αφαιρετική μέτρου ή διαφοράς στο post 

capitis: γενική της ποινής στο adfecit supplicio. 

 

 

 


