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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. «Ας µονοµαχήσουµε, για να κριθεί από την έκβαση της µονοµαχίας
πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνάει το Ρωµαίο σε ανδρεία». Τότε ο
νεαρός, έχοντας εµπιστοσύνη στις δυνάµεις του και παρακινηµένος από
την επιθυµία του για µάχη παρά τη διαταγή του υπάτου όρµησε στον
αγώνα˙ και γενναιότερος από τον εχθρό τον διαπέρασε µε το δόρυ και
τον απογύµνωσε από τα όπλα. Αµέσως οι εχθροί ζήτησαν τη σωτηρία
στη φυγή. Αλλά ο ύπατος όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, τιµώρησε µε
θάνατο το νεαρό, µε τις ενέργειες του οποίου οι εχθροί είχαν τραπεί σε
φυγή.
----------------------------------------------------------------------------------------Όταν οι ληστές κατάλαβαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα όπλα,
πλησίασαν στην πόρτα και µε δυνατή φωνή ανήγγειλαν στο Σκιπίωνα –
να το ακούς και να µην το πιστεύεις – ότι είχαν έρθει για να θαυµάσουν
την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι ανέφεραν αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός
διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να τους βάλουν µέσα.
Β1.
singularium proeliorum – vim suam – claris vocibus – eventus
– militem – fortius – hastae – hostium – certamina – hanc – id – clariore.
Β2.

congredereris / re
conspectum erat
confisi sitis
ruendi
reverti
multate
fugare
animadversu

nunties
venturos esse
referris / re
reseratum iri
iubebatis
transfixissent
petunt

Γ1 α. quanto miles Latinus Romano virtue antcellat: ∆ευτερεύουσα
πλάγια ερωτηµατική πρόταση µερικής άγνοιας, εισάγεται µε την
ερωτηµατική αντωνυµία quanto και λειτουργεί ως υποκείµενο στο
απρόσωπο ρήµα cernatur. Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί η εξάρτηση
δίνει υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενο της πρότασης χρόνου
ενεστώτα
γιατί εξαρτάται από ρηµατικό τύπο αρκτικού χρόνου
(cernatur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
β. eventu = αφαιρετική που δηλώνει σηµείο εκκίνησης για εκτίµηση,
κρίση στο cernatur.
pugnandi = γενική γερουνδίου ως γενική αντικειµενική στο cupiditate
consulis = γενική υποκειµενική στο iniussu
hosta = αφαιρετική του οργάνου στο transfixit
Scipioni = έµµεσο αντικείµενο στο nuntuaverunt
intromitti = τελικό απαρέµφατο αντικείµενο στο ρήµα iussit.
γ. Haec postquam a domesticis Scipioni relata sunt.
ποιητικό αίτιο
Γ2 α. quam hostis
β. per quem
γ. ut virtutem eius admirarentur
ad admirandum virtutem eius  υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη  ad
virtutem eius admirandam
δ. cum (praedones) arma abiecissent

postquam (praedones) arma abiecerunt / -ere
ε. Sciptor narravit tum adulescentem, viribus suis confisum et cupiditate
pugnandi permotum, iniussu consulis in certamen ruisse.

