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Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes 

Hispaniae bello superāvit et Saguntum vi expugnāvit. Postea Alpes, quae 

Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit. Populus Rōmānus 

cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis 

Fabii Maximi se expedīvit. Postquam XIV annos in Italiā complēvit, 

Carthaginienses eum in Africam revocavērunt.  

is Gallos iam abeuntes secūtus est: quibus interemptis aurum omne recēpit. 

Quod illic appensum civitāti nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic 

aurum pensātum est. 

«Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit ? 

«Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi 

non esse; tu mihi ipsi non credis ?» 

Haec est tyrannorum vita, in qua nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia 

benevolentiae stabilis esse potest: nullus locus amicitiae eis est. Coluntur 
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tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte,ut fit plerumque, 

ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. “Tum intellexi, 

quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre 

poteram". 

 

Παρατηρήσεις 

Α.  Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα (μονάδες 40)  

Β1. α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

gentis: τη γενική του πληθυντικού 

elephantis: την ονομαστική του πληθυντικού  

insidiis: την αιτιατική του πληθυντικού 

civitati: τη γενική του πληθυντικού  

tuae: τον ίδιο  τύπο στο ίδιο προσωπο για πολλούς κτήτορες  

mihi: την γενική του πληθυντικού στο β πρόσωπο  

nulla: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος  

tempus: την κλητική του πληθυντικού  

quos: την αιτιατική του ενικού του ουδετέρου γένους  

neutris: τη γενική του ενικού του θηλυκού γένους  

Μονάδες 10 
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Β1. β.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω 

επίθετα και επιρρήματα: 

impudens: επίρρημα στο θετικό βαθμό 

stabilis: τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς  

inopes: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους στο θετικό και 

υπερθετικό βαθμό 

Μονάδες 5 

Β2.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους 

παρακάτω ρηματικούς τύπους. Στους περιφραστικούς τύπους να 

ληφθεί υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου:  

seiungunt: το γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

ΕΦ  

transiit:το β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένυ ΕΦ 

expedivit: το α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού της 

Παθητικής Περισφραστικής Συζυγίας 

complevit: το β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ 

interemptis: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην ίδια 

φωνή  

dedit: το β΄ ενικό της υποτακτικής του ενεστώτα ΠΦ 

cognosco: τα απαρέμφατα παρακειμένου ΕΦ και μέλλοντα ΠΦ 

quererem: την γενική πληθυντικού θηλυκού γένους της μετοχής 

του μέλλοντα  

coluntur: την αφαιρετική του σουπίνου  
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ceciderunt: απαρέμφατο αρακειμένου ΠΦ  

referre: το β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ 

secutus est: όλους τους τύπους που δανείζεται από την 

Ενεργητική φωνή  

Μονάδες 15 

Β3. α.  quos fidos amicos habuissem: Να αναγνωρίσετε πλήρως την 

πρόταση (είδος, συντακτική θέση, εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία 

χρόνων).          

Μονάδες 5 

Β3. β.  is Gallos sequi debuerat: να μετατρέψετε την πρόταση σε 

Παθητική σύνταξη με Παθητική Περιφραστική Συζυγία    

Μονάδες 4  

Β3. γ.  Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit να 

μετατρέψετε την Ενεργητική σε Παθητική σύνταξη   

     .      Μονάδες 6 

Β4.  α.  Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.    

          Μονάδες 2 

Β4. β.  quibus interemptis Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση με τον ιστορικό διηγηματικό cum και με το 

σύνδεσμο postquam          

Μονάδες 3  

Β4. γ. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur: Να μεταγράψετε τον 

υποθετικό λόγο ώστε να δηλώνει υπόθεση αντίθετη προς το 
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πραγματικό, με την υπόθεση να αναφέρεται στο παρόν και την 

απόδοση στο παρελθόν.        

Μονάδες 2 

Γ1. α. Ego non cognosco vocem tuam? Να μεταγράψετε την ευθεία 

ερώτηση ώστε να εκφράζει ρητορική ερώτηση η απάντηση της 

οποίας θα είναι καταφατική         

Μονάδες 2 

Γ1. β.  domi: Να μεταγράψετε τον τοπικό προσδιορισμό ώστε να δηλώνει 

απομάκρυνση          

Μονάδα 1 

Γ1. γ. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους και να δηλώστε που 

αναφέρονται: natus, pavidus, tyrannorum, amicitiae, amicorum 

           Μονάδες 5 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


