Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed
videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis;
neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam.
Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba
nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et
mollia, non matura mox fiunt sed putria».
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo
uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae,
legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus
imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec
pecuniā corrumpi posse».

1. α. Γοάφε ςξμ ςύπξ πξσ ζηςείςαι για κάθε μια από ςιπ παοακάςχ ρσμεκτξοέπ:

magnum pondus: Τημ ίδια πςώρη ρςξμ άλλξ αοιθμό.
ineptae legationis: Τημ αιςιαςική εμικξύ.
β. Γοάφε ςξμ ςύπξ πξσ ζηςείςαι για ςξμ καθέμα από ςξσπ παοακάςχ ςύπξσπ:







5μ

pomis: Τημ αιςιαςική πληθσμςικξύ
auri: Τημ κληςική εμικξύ
risu: Τη δξςική εμικξύ
locupletibus: Τημ ξμξμαρςική εμικξύ
acie: Τξ γέμξπ ςξσ ξσριαρςικξύ.

γ. Γοάφε ςξμ ςύπξ πξσ ζηςείςαι για ςξμ καθέμα από ςξσπ παοακάςχ ςύπξσπ: 10 μ









ea: Τη γεμική εμικξύ ρςξ θηλσκό
idem: Τημ αιςιαςική εμικξύ ρςξ θηλσκό
quae: Τημ ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσδεςέοξσ
ipsum: Τημ αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσδεςέοξσ
me: Τη γεμική πληθσμςικξύ (2 ςύπξι)
putria: Τα 3 γέμη ρςημ ξμξμαρςική εμικξύ
ministri: Τημ κληςική ςξσ εμικξύ

4μ

δ. Για ςξμ καθέμα από ςξσπ παοακάςχ ςύπξσπ μα γοάφειπ ςημ
ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ θηλσκξύ ρςξ ρσγκοιςικό βαθμό και ςα
παοαθεςικά ςξσπ 3
βαθμξύπ ςξσ
αμςίρςξιυξσ
επιοοήμαςξπ
12 μ

grandia, duriora, acerbiora. meliora, mollia, matura

ε. Γοάφε ςξμ ςύπξ πξσ ζηςείςαι για ςξμ καθέμα από ςξσπ παοακάςχ
ςύπξσπ:
19 μ

 dixit: Τξ β΄ εμικό ςηπ ποξρςακςικήπ εμερςώςα εμεογηςικήπ.
 scripsisset: Τη γεμική γεοξσμδίξσ και ςημ αταιοεςική ςξσ ρξσπίμξσ
 videri: Τξ απαοέμταςξ μέλλξμςα ρςημ ίδια τχμή
 spero: Τημ ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ξσδεςέοξσ ςηπ μεςξυήπ εμερςώςα
 nascuntur: Τξ ίδιξ ποόρχπξ ρςημ σπξςακςική εμερςώςα
 fiunt: Τημ ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ γεοξσμδιακξύ ρςξ ξσδέςεοξ
 gignuntur: Τημ αιςιαςική εμικξύ ςηπ μεςξυήπ μέλλξμςα ρςξ θηλσκό
 missum: Τξ β΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ παοαςαςικξύ ρςημ ίδια τχμή
 attulissent: Τξ β΄ εμικό ςηπ

ξοιρςικήπ και ποξρςακςικήπ εμερςώςα

ρςημ ίδια τχμή
 uteretur: Υπξςακςική εμερςώςα γ΄ πληθσμςικό
 solvit: Τημ αιςιαςική ςξσ ρξσπίμξσ
 narrate: Τξ β΄ πληθσμςικό ςηπ σπξςακςικήπ ρςημ ίδια τχμή και υοόμξ.
 mementote: Τξ β΄ εμικό ςηπ ποξρςακςικήπ εμερςώςα
 vinci: Τξ απαοέμταςξ παοακειμέμξσ ςηπ άλληπ τχμήπ
 corrumpi: Τημ ξμξμαρςική θηλσκξύ ςηπ μεςξυήπ μέλλξμςα
 posse: Τξ β΄ πληθσμςικό ςηπ ξοιρςικήπ ρσμςελερμέμξσ μέλλξμςα


malle: Τξ γ΄ εμικό ςηπ ξοιρςικήπ εμερςώςα.

2. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους

( Μονάδες 10 )

1. grandia είμαι ………………………………………………..ρςό ………………………………………
2. me (1ο) είμαι ………………………………….………….…..ρςό ………………………………………
3. mox είμαι ………………………………………..……………..ρςό ………………………………………
4. auri είμαι ………………………………………..…………...ρςό ………………………………………
5. eo είμαι …………………………………………….…………..ρςό ………………………………………
6. risu είμαι ………………………………………….…………..ρςό ………………………………………
7. legationis είμαι ………………………….………………..ρςό ………………………………………
8. locupletibus είμαι ………………………………………..ρςό ………………………………………
9. me (2ο) είμαι ………………………………….……………..ρςό ………………………………………
10. acie είμαι ………………………………………………..……..ρςό ………………………………………
β. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset,
sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. Να μεςαςοέφεςε ςξμ

πλάγιξ λόγξ ρε εσθύ.

6 μ.

γ. meliora enim fore spero, quae deinceps scribam: Να ναμαγοάφεςε ςξ

ςμήμα επιτέοξμςαπ ςιπ απαοαίςηςεπ αλλαγέπ, ατξύ ςξ εναοςήρεςε
από ςξ Accius Pacuvio dixit.
6 μ.
δ. duriora et acerbiora: Να αιςιξλξγήρεςε ςη υοήρη ςξσ ρσγκοιςικξύ
βαθμξύ .

3μ

ε. ne dicam, ut dicis : Να γοάφεςε ςξ είδξπ ςχμ ποξςάρεχμ, ςξ
ρσμςακςικό ςξσπ οόλξ και μα δικαιξλξγήρεςε ςξμ ςοόπξ ειραγχγήπ και
εκτξοάπ.

6μ

στ. quae scripsisset: Να δικαιξλξγήρεςε ςημ έγκλιρη εκτξοάπ.

2μ

ζ. ut eo uteretur: Να δηλχθεί ξ ρκξπόπ με όλξσπ ςξσπ δσμαςξύπ ςοόπξσπ 7 μ
η. narrate Samnitibus Manium Curium malle: Να γοάφεςε ςημ απαγόοεσρη
με όλξσπ ςξσπ δσμαςξύπ ςοόπξσπ.

4μ

θ. missum: Να αμαλύρεςε ςη μεςξυή ρε ιρξδύμαμη ποόςαρη:

2μ

ι. cum ad eum magnum pondus auri
ποόςαρη ρε ιρξδύμαμη μεςξυή.

attulissent: Να ρσμπςύνεςε ςημ
4μ

