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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ – ΜΕΤΟΧΗ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

ΑΣΚΗΣΗ I 
 
 
Εκτώμηρη 
 
Να αμαγμωοίρεςε ςιπ μεςξυέπ ςωμ ακόλξσθωμ ποξςάρεωμ και μα ςιπ αμαλύρεςε, αμ είμαι 
δσμαςόμ, ρε αμςίρςξιυεπ δεσςεοεύξσρεπ ποξςάρειπ:  

1. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, 
everterunt urbem Romam. (21) 
 

2. [...] et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. (23) 
  

3. [...] eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse [...]. 
    (24)  
4. Cato [...] ostendensque patribus [...] inquit. (25) 
  
5. Auditā salutatione Caesar dixit. (29) 
  
6. [...] sed (obiecerunt) aliquod flagitium ac dedecus aut in Asiā susceptum aut ex  
Asiā deportatum. (30) 
  
7. Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu 
consulis in certamen ruit. (31) 
  
8. Solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere 
noluit. (40) 
  
9. [...] coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt. (42)  
 
10. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? (43)  
 
11 Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem. (44)  
 
12. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis [...]. 
(48)  
13. Cum cerva, emissa a servo, [...] introrupisset, admiratio magna orta est. (48) 
  
14. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam 
venit. (49) 
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Λύρη 
 

1. Brenno duce: ιδιόμξοτη αταιοεςική απόλσςη πξσ δηλώμει υοόμξ. 
Tξ Brenno λειςξσογεί ωπ σπξκείμεμξ και ςξ duce ωπ καςηγξοημαςικόπ 
ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ανίωμα, ρςξ σπξκείμεμξ. 
Αμάλσρη: cum Brennus dux esset ή cum Brennus dux erat. 
-apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, 
ιδιάζξσρα αταιοεςική απόλσςη, με σπξκείμεμό ςηπ ςξ legionibus, δηλώμει ςξ 
ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: cum Galli apud Alliam flumen legiones Romanorum delevissent 
ή postquam/ubi/ut Galli apud Alliam legiones Romanorum deleverunt 
(deleverant). 
 

2. occiso Scriboniano: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, γμήρια αταιοεςική απόλσςη, με 
σπξκείμεμό ςηπ ςξ Scriboniano, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: cum Scribonianus occisus esset ή 
postquam/ubi/ut Scribonianus occisus est (occisus erat). 
 

3. ab ostio quaerenti Ennium: επιθεςική/αματξοική μεςξυή ρσμημμέμη ρςξ ei, ρςξ 
ξπξίξ λειςξσογεί και ωπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ, δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ 
παοελθόμ.  
Αμάλσρη: qui ab ostio quaerebat Ennium. 
 

4. ostendensque patribus: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ 
ςξσ οήμαςξπ Cato, δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: cum ostenderet patribus ή dum ostendit patribus. 
 

5. auditā salutatione: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ιδιάζξσρα αταιοεςική απόλσςη, 
με σπξκείμεμό ςηπ ςξ salutatione, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: cum Caesar salutationem audivisset ή 
postquam/ubi/ut Caesar salutationem audivit (audiverat). 
 

6. aut in Asiā susceptum aut ex Asiā deportatum: επιθεςικέπ μεςξυέπ πξσ ρσμδέξμςαι 
διαζεσκςικά με ςξμ ρύμδερμξ aut... aut, ρσμημμέμεπ ρςα flagitium -dedecus, ρςα 
ξπξία λειςξσογξύμ ωπ ξμξιόπςωςξι, επιθεςικξί ποξρδιξοιρμξί, δηλώμξσμ ςξ 
ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: quod aut in in Asiā susceptum est (susceptum erat) aut ex Asiā 
deportatum est (deportatum erat). 
 

7. viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus: αιςιξλξγικέπ μεςξυέπ, 
ρσμημμέμεπ ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ adulescens, δηλώμξσμ ςξ ποξςεοόυοξμξ 
ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: quod viribus suis confisus est et cupiditate pugnandi permotus est 
(ξοιρςική, για μα εκτοαρςεί αμςικειμεμική αιςιξλξγία) ή 
quod viribus suis confisus esset et cupiditate pugnandi permotus esset 
(σπξςακςική, για μα εκτοαρςεί σπξκειμεμική αιςιξλξγία). 
 

8. de hac re interrogatus: υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 
Quintus Mucius Scaevola, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: postquam/ubi/ut de hac re interrogatus est (interrogatus erat) ή 
cum de hac re interrogatus esset. 
 

9. nascentem: επιθεςική/αματξοική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ coniurationem, ρςξ 
ξπξίξ λειςξσογεί και ωπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ, δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ 
παοελθόμ. Η μεςξυή μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί και ωπ υοξμική. 
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Αμάλσρη: quae nascebatur (επιθεςική) 
dum nascitur ή cum nasceretur (υοξμική). 
 

10. ingredienti fines patriae: υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ tibi, δηλώμει ςξ 
ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: dum ingrederis ή cum ingredereris. 
 

11. exulantem: υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ Tarquinium, δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ 
παοελθόμ (dixisse). 
Αμάλσρη: dum exulat ή cum exularet. 
 

12. admissis amicis in cubiculum suum: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ιδιάζξσρα 
αταιοεςική απόλσςη, με σπξκείμεμό ςηπ ςξ amicis, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ 
παοελθόμ.  
Αμάλσρη: cum admisisset amicos in cubiculum suum ή 
postquam/ubi/ut admisit (admiserat) amicos in cubiculum suum. 
 

13. emissa a servo: υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ cerva, 
δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
Αμάλσρη: cum emissa esset a servo ή 
postquam/ubi/ut emissa est (emissa erat) a servo. 
 

14. clamore ancillarum in cubiculum vocatus: υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ 
σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ Brutus, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ.  
Η μεςξυή μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί και ωπ επιθεςική. 
Αμάλσρη: cum clamore ancillarum in cubiculum vocatus esset ή 
postquam/ubi/ut clamore ancillarum in cubiculum vocatus est (vocatus erat), 
qui clamore ancillarum in cubiculum vocatus est (vocatus erat). (ωπ επιθεςική) 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 27/03/2012 


