Δκηίμηζη θεμάηων
Τα θεηηλά ζέκαηα δελ παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κε εμαίξεζε , ίζσο, ηελ
άζθεζε Γ1δ πνπ απαηηνύζε από ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ πνην ζπληαθηηθό
θαηλόκελν έπξεπε λα εθαξκόζνπλ ( Άξζε Λαηηληζκνύ ) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην
αηηηνινγήζνπλ .

Σηηο ζπληαθηηθέο αζθήζεηο ππήξρε δηαθνξνπνίεζε , θαζώο δελ

δεηήζεθε ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ θεηκέλσλ , θάηη πνπ
ζπλέβαηλε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.
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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΛΑΣΗΝΗΚΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
Α1.
Μεηάθραζη
Απηό ην παξάδεηγκα παξαθίλεζε θάπνηνλ παπνπηζή λα κάζεη ζ' έλα θνξάθη ηνλ ίδην
ραηξεηηζκό. Γηα πνιύ θαηξό θόπηαδε κάηαηα. Κάζε θνξά πνπ ην πνπιί δελ
(αλη)απνθξηλόηαλ, ν παπνπηζήο ζπλήζηδε λα ιέεη: "Κξίκα ζην ιάδη θαη ζηνλ θόπν
κνπ"(: έραζα ην ιάδη θαη ηνλ θόπν κνπ) .
…………………………………………………………………………………………..
Αλ όκσο ίζσο, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, ράζνπλ ηελ εμνπζία, ηόηε γίλεηαη θαηαλνεηό
πόζν ηνπο έιεηπαλ νη θίινη (:πόζν ήηαλ ζηεξεκέλνη από θίινπο). Απηό είλαη πνπ ιέλε
όηη είπε ν Ταξθύληνο, όηαλ ήηαλ εμόξηζηνο: «Τόηε (κόλν) θαηάιαβα πνηνπο είρα
αιεζηλνύο (:πηζηνύο) θίινπο θαη πνηνπο ςεύηηθνπο, όηαλ δελ κπνξνύζα πηα λα
αληαπνδώζσ ηε ράξε νύηε ζηνλ έλα νύηε ζηνλ άιιν».
…………………………………………………………………………………………..
Η Πνξθία, ζύδπγνο ηνπ Βξνύηνπ, όηαλ έκαζε ην ζρέδην ηνπ άληξα ηεο γηα ηε
δνινθνλία ηνπ Καίζαξα δήηεζε έλα μπξάθη καληθηνπξίζηα δήζελ γηα λα θόςεη ηα
λύρηα ηεο θαη κ’ απηό, πνπ ηεο γιίζηξεζε δήζελ ηπραία, απηνηξαπκαηίζηεθε. Έπεηηα,
ν Βξνύηνο, πνπ ηνλ θάιεζαλ ζηελ θξεβαηνθάκαξά ηεο νη θσλέο ησλ ππεξεηξηώλ,
ήξζε γηα λα ηε καιώζεη, επεηδή ηάρα είρε θιέςεη ηελ ηέρλε ηνπ καληθηνπξίζηα.

Β1.α.
parem

:

pari

diu

:

diutius

inopes

:

inopum

hoc

:

haec

quos

:

quo

neutris

:

neuter

cultellum :

cultelli

unguium :

ungues

se

:

mihi

eam

:

eius

Β1β.
Ea exempla sutores quosdam incitaverunt / incitavere
Β2.
doceret

:

doctu

respondebat :

respondendo

solebat

:

solentium

perdidi

:

perdam

fit

:

faciendus

ceciderunt :

casuris

fuerint

:

sunto

dixisse

:

diceremur

ferunt

:

fert

referre

:

referre

interficiendo :

interfice

cognovisset : cognoscetis
elapso

: elaberentur

resecandorum : resecuerit
obiurgandam : obiurgavisse

Γ1α.
vocatus → postquam vocatus est
Η κεηνρή vocatus ζα αλαιπζεί κε postquam + νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ, γηαηί o
ρξνληθόο ζύλδεζκνο postquam ζπληάζζεηαη κε νξηζηηθή ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ ,
θαζώο δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ.

Γ1β.
Quos fidos amicos habui ?

Γ1γ.
Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse.

Γ1δ.
quod Tarquinius dixisse fertur exulans
Αληηθαζηζηώληαο ην ξήκα ferunt κε ην fertur, ε εηεξνπξνζσπία ( ππνθείκελν ηνπ
ferunt : ελλ. homines , ππνθείκελν ηνπ dixisse : Tarquinium ) γίλεηαη ηαπηνπξνζσπία
, δει ππνθείκελν ηνπ fertur : Tarquinius , ζε πηώζη ονομαζηική θαη ππνθείκελν
ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ dixisse : ελλ. Tarquinius ζε πηώζη ονομαζηική , γιαηί
ηο ειδικό απαρέμθαηο εμαξηάηαη από παθηηικό,

προζωπικό ηύπν λεκηικού

ξήκαηνο
(fertur ), θαη έηζη ην ππνθείκελό ηνπ ελλνείηαη θαλνληθά ζε πηώζε νλνκαζηηθή, αθνύ
ηαπηίδεηαη κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (άρζη ηου λαηινιζμού).
Καη ε κεηνρή exulantem , ε νπνία ήηαλ ζπλεκκέλε ζην Tarquinium πξέπεη ηώξα λα
ηεζεί ζε πηώζε νλνκαζηηθή exulans , αθνύ ζα είλαη ζπλεκκέλε ζην Tarquinius.
Γ2α.
Id exemplum sutorem quondam incitat , ut corvum doceat parem salutationem
H ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ππνηαθηηθή ελεζηώηα ( doceat )
, γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ ( incitat ) ( ζπγρξνληζκόο ζην παξόλ )

Γ2β.
Αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ ζην παξόλ :
Quodsi forte caderent , tum intellegeretur.
(Quodsi + σποηακηική παραηαηικού - σποηακηική παραηαηικού )
Αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ ζην παξειζόλ :
Quodsi forte cecidisset , tum intellectum esset
(Quodsi + σποηακηική σπερζσνηελίκοσ - σποηακηική σπερζσνηελίκοσ )

Γ2γ.


ut eam obiurgaret ( ηειηθή πξόηαζε )



qui eam obiurgaret ( αλαθνξηθνηειηθή πξόηαζε )



eam obiurgatum ( ζνππίλν ζε αηηηαηηθή )



eam obiurgandi causa/ gratia → εκπξόζεηε γεληθή γεξνπλδίνπ κε αληηθείκελν
ζε αηηηαηηθή - ππνρξεσηηθή γεξνπλδηαθή έιμε :
eius obiurgandae causa / gratia ( γεληθή γεξνπλδηαθνύ + causa / gratia)

Από ηη θιλολογική ομάδα ηοσ Φρονηιζηηρίοσ «Πεδίο Γνώζης»
Ρένα Τσολακίδη

