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In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim 

est fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et 

sententia civitātis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic 

civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistrātus, legum 

interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse 

possumus.  
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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. Ubi in Italiā fuit, apud 

Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit 

et delēvit. 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. 

Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. Denique 

cum P. Scipiōne apud Zamam dimicāvit, sed Rōmāni victoriam 

reportavērunt. 
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Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα: « Mens et animus … omnes servi 

sumus » « In agro Falerno … victoriam reportavērunt »  (μονάδες 40)  

Β.1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις 

(μονάδες 15) 

 ea civitate:  γενική πληθυντικού 

 viri: κλητική ενικού  

 fons: αιτιατική πληθυντικού  

 ministri: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

 omnes: αφαιρετική ενικού θηλυκού γένους  

 gentes: γενική πληθυντικού  

 elephantis: ονομαστική ενικού  

 Fabii Maximi: κλητική ενικού  

 se: γενική πληθυντικού στο β πρόσωπο 

 

Β.2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις  

 continent: γ ενικό οριστικής μέλλοντα και β πληθυντικό οριστικής 

συντελεσμένου μέλλοντα 

 

 est: β ενικό οριστικής υπερσυντελίκου 

 stat: α πληθυντικό οριστικής παρατατικού και β ενικό οριστικής 
παρακειμένου  

 superāvit: γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και απαρέμφατο ενεστώτα  
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 seiungunt: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και α πληθυντικό οριστικής 
υπερσυντελίκου 

 expedīvit: α πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και σουπίνο 

 complēvit: β ενικό οριστικής παρατατικού και γ πληθυντικό οριστικής 
συντελεσμένου μέλλοντα  

 componere: β ενικό οριστικής ενεστώτα και γ πληθυντικό οριστικής 
παρακειμένου  

Γ.1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις και να δηλώσετε σε ποιον όρο 

αναφέρονται: libertātis, aequitātis, in legibus, sine lege, magistrātus, 

liberi, dux, vi, pavidus (μονάδες 27) 

 

Γ.2. Να εντοπίσετε στο δεύτερο απόσπασμα το φαινόμενο της άμεσης 

αυτοπάθειας και να το καταγράψετε (μονάδες 3) 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


