DET FEMTE STEGET
UPPGIFT 5:1
1 Attika förstördes av Xerxes.
2 Dörrarna öppnades.
UPPGIFT 5:2
1 Sedan envåldshärskaren besegrats, begav sig medborgarna
hemåt.
2 Efter att ha ställts upp (ordnats) i avdelningar begav sig
soldaterna i väg.
3 Allt yppades av förrädaren för fienderna.
4 Perserna drevs på flykten skrämda av ryttarna. Alternativt:
Perserna skrämdes av ryttarna och drevs på flykten.
UPPGIFT 5:3
Jag ska göra allt för att inte barnen ska skadas.
UPPGIFT 5:4
1 Sedan en räv sett mogna druvor (på en vinranka), försökte.
den äta upp dem.
2 Sedan den ansträngt sig mycket men inte kunnat nå dem,
sökte den lindra sin sorg och sade till sig själv: ’De är ännu
inte mogna druvor.’
UPPGIFT 5:5
1 Le/lukaj
2 )Eteqhreu/kesan
UPPGIFT 5:6
1 lei/pw, lei/yw. e)/lipon, le/loipa
2 lu/w, lu/sw, e)/lusa, le/luka
3 xri/w, xri/sw, e)/xrisa, ke/xrika
4 a)gge/llw, a)ggelw=, h)/ggeila, h)/ggelka
5 ta/ttw, ta/cw, e)/taca, te/taxa

UPPGIFT 5:7
1 Jag har funnit det, utropade Arkimedes.
2 De har visat allt för oss.
3 Han hade tyckt om hästarna (sina hästar).
4 Det som jag skrivit har jag skrivit.
5 Många av grekerna hade flytt till Peloponnesos.
6 Jag har fört tillbaka flyktingarna till fäderneslandet.
7 Atenarna hade skickat skeppen till Delos.
8 Hunden hade troget vaktat huset.
9 Du har dödat förrädaren.
10 Allt har uppenbarats.
11 Kyros säges ha älskats av många.
12 Han sade att kunskapens rötter var beska men (att) dess
frukt (var) söt.
UPPGIFT 5:8
1 Låt oss ha ledighet (ta ledigt)! Presens konjunktiv (uppmaning)
2 Undfly (Undvik) dumheter! Presens konjunktiv (uppmaning)
3 Måtte du älska sanningen! Presens optativ (önskan)
4 Olivträdet skulle kunna ge oss skugga. Modus potentialis
5 Fältherren skickade efter grekerna, för att han skulle
överlägga med dem. Oblik optativ
6 Xenias berättade för mig, vilka män fältherren tagit emot till
en måltid. Oblik optativ, jfr avsnitt 3.11
7 Låt oss förfölja fienderna! Presens konjunktiv (uppmaning)
8 Vi kommer att göra allt för att (vi ska) rädda dig. Presens
konjunktiv i avsiktsbisats
9 Bonden berättade, för vem hästarna föddes upp. Oblik optativ
10 Måtte de överlägga noga! Presens optativ (önskan)

UPPGIFT 5:9
1 Du ingav mig hopp.
2 Eftersom du ingav (u(potiqei/j presens particip nom. mask.) mig
hopp och mod, förde du mig till seger.
4 Tiotusen dareiker ges till honom.
5 Vilket var nödvändigt att bevisa eller Vilket skulle bevisas.
UPPGIFT 5:10
1 När Kyros erbjudit soldaterna gåvor följde de honom gärna.
2 De placerade varorna i magasinet.
UPPGIFT 5:11
1 En hund, som bar på ett köttstycke, gick (på en spång) över
en flod.
2 Då den sett sin egen spegelbild i vattnet, trodde den att det
var en annan hund som hade ett större köttstycke.
3 Därför släppte den sitt eget köttstycke och skyndade
(för) att rycka till sig den där andra hundens köttstycke.
4 Då inträffade för denna (hund) att berövas båda köttstyckena.
UPPGIFT 5:12
1 En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade
ut för rövare, som - efter att ha både slitit av honom kläderna
och pryglat honom - lämnade honom halvdöd och försvann.

2 Av en tillfällighet reste en präst på denna väg men när han
sett mannen, skyndade han förbi honom.
3 När en levit kommit till platsen och sett mannen, skyndade
också han på samma sätt förbi honom.
4 Men en samarit (samarier*), som var på resa, kom till platsen
och när han sett mannen, fylldes han av medlidande. *hatat folk
5 Han gick fram och förband hans sår, samtidigt som han göt
olja och vin (på dem).

6 Sedan samariten (samariern) satt mannen på sin egen åsna,
förde han honom till ett värdshus och skötte om honom.
7 Efter att på morgonen ha tagit fram två denarer gav han
dem till värdshusvärden och sade: ’Sköt om honom, och
vad helst du ytterligare lägger ut (aorist konj.), ska jag betala
det till dig vid min återkomst (när jag kommer åter)’.
UPPGIFT 5:13
1 Om vi vinner en seger över romarna i ännu en strid,
kommer vi att vara helt förlorade.
2 Det är bättre att vara än att synas.
3 Vi påstår att saken förhåller sig så (ackusativ med infinitiv).
4 Leonidas avstod från räddning (att rädda sig).
5 Jag förstod allt som de hade berättat för mig.
6 Xerxes gav åt honom många silvermynt.
7 Ge mig (en punkt) där jag kan stå och jag ska rubba jorden.

