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A.1.  

Αοηό ημ πανάδεηγμα παναθίκεζε θάπμημκ παπμοηζή κα μάζεη(δηδάλεη) ζ’ έκακ 

θόναθα ημκ ίδημ παηνεηηζμό. Γηα πμιύ θαηνό μάηαηα λόδεοε ημκ θόπμ 

ημο(θόπηαδε)∙ θάζε θμνά πμο ημ πμοιί δεκ απακημύζε, μ παπμοηζήξ ζοκήζηδε 

κα ιέεη: «Πάεη παμέκμ ημ ιάδη θαη μ θόπμξ μμο(Κνίμα ζημκ θόπμ μμο)». 

 

Ακ όμςξ ηοπαία πάζμοκ ηεκ ελμοζία(ακ όμςξ ίζςξ πέζμοκ από ηεκ ελμοζία), 

όπςξ ζοκήζςξ ζομβαίκεη, ηόηε θαηαιαβαίκμοκ(γίκεηαη ακηηιεπηό) πόζμ 

οπήνλακ ζηενεμέκμη από θίιμοξ. Αοηό είκαη πμο ιέκε πςξ μ Σανθύκημξ, όηακ 

ήηακ ελόνηζημξ, είπε: «Σόηε (μόκμκ) θαηάιαβα πμημοξ είπα πηζημύξ θίιμοξ, 

πμημοξ άπηζημοξ, όηακ δεκ μπμνμύζα πηα κα ακηαπμδώζς ηε πάνε μύηε ζε 

εθείκμοξ μύηε ζ’ αοημύξ». 

 

ακ έμαζε ε Πμνθία, ε γοκαίθα ημο Βνμύημο, ημ ζπέδημ ημο άκηνα ηεξ γηα κα 

δμιμθμκήζεη ημκ Καίζανα (γηα ηε δμιμθμκία ημο Καίζανα), δήηεζε έκα 

μαπαηνάθη(λονάθη) μακηθημονίζηα, ηάπα γηα κα θόρεη ηα κύπηα ηεξ, θαη 

αοημηναομαηίζηεθε(πιήγςζε ημκ εαοηό ηεξ) μ’ αοηό, θαζώξ ηεξ γιίζηνεζε 

δήζεκ ηοπαία. Έπεηηα μ Βνμύημξ, αθμύ θιήζεθε ζηεκ θνεβαημθάμανά (ηεξ) 

από ηα λεθςκεηά ηςκ οπενεηνηώκ, ήνζε γηα κα ηε μαιώζεη επεηδή ηάπα(θαηά 

ηε γκώμε ημο) είπε θιέρεη ηεκ ηέπκε ημο μακηθημονίζηα. 

 

B.1. 

A) 

pari 

diutius 

inopum 

haec 

quo 

neuter 

cultelli 

ungues 

mihi 

eius 

 

B) 

Ea exempla sutores quosdam incitaverunt/ere 
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B.2. 

doctu 

respondendo 

solentium 

perdam 

faciendus 

casuris 

sunto 

duceremur 

fert 

referre 

interfice 

cognoscetis 

elaberentur 

resecuerit 

obiurgavisse 

 

Γ.1. 

Α) 

postquam vocatus est 

Αηηημιόγεζε: εθθένεηαη με Ονηζηηθή Παναθεημέκμο, γηαηί μ ζύκδεζμμξ 

postquam ζοκηάζζεηαη θαη’ αοηόκ ημκ ηνόπμ πνμθεημέκμο κα δειώζεη ημ 

πνμηενόπνμκμ. 

 

B) 

Quos fidos amicos habui? 

 

Γ) 

Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse. 

 

Δ) 

…quod fertur dixisse Tarquinius exulans 

Αηηημιόγεζε: επεηδή ημ νήμα ελάνηεζεξ είκαη παζεηηθό ιεθηηθό, έπμομε άνζε 

ημο ιαηηκηζμμύ ημο εηδηθμύ απανεμθάημο. Η μεημπή ζομθςκεί ζηεκ ίδηα πηώζε 

με ημ Τπμθείμεκμ ημο Ρήμαημξ, θαζώξ είκαη ζοκεμμέκε ζε αοηό. 
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Γ.2. 

Α) 

Id exemplum sutorem quendam incitat, ut corvum doceat parem 

salutationem. 

Αηηημιόγεζε: ημ νήμα μπαίκεη ζε Τπμηαθηηθή Γκεζηώηα, θαζώξ ημ νήμα 

ελάνηεζεξ είκαη πιέμκ ανθηηθμύ πνόκμο. 

 

Β) 

 …caderent …intellegeretur (γηα πανόκ) 

 …cecidissent …intellectum esset (γηα πανειζόκ) 

Γ) 

 ut eam obiurgaret 

 qui eam obiurgaret 

 obiurgatum eam 

 eius obiurgandae causa/ gratia  


