
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

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 . 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, 

Athēnas  confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente 

apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis 

magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul 

aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. 



 

 

 

Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno 

eum excitāvit.  Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi 

neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem 

somniāvit. Paucis post diēbus  res ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam  

Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit. 

Παρατηρήσεις  

Α.  Να  μεταφραστούν  τα  αποσπάσματα  «Populus Rōmānus ... victoriam 

reportavērunt» και  «Ibi vix ... eum excitāvit»(μονάδες  40) 

Β.1. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται: (μονάδες 15)  

 omnes gentes: κλητική ενικού και αφαιρετική ενικού 

 vi: γενική πληθυντικού 

 quae: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού 

 se: γενική πληθυντικού στο β πρόσωπο 

 eum: αφαιρετική ενικού ουδετέρου 

 species: δοτική ενικού 

 ingentis magnitudinis: ονομαστική ενικού 

 similem: αφαιρετική ενικού ουδετέρου 

 terror: δοτική πληθυντικού 

 homine: ονομαστική ενικού 

 

Β.2. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται:  (μονάδες 15) 

 seiungunt: β ενικό οριστικής παρατατικού και γ πληθυντικό οριστικής  συντελεσμένου 

μέλλοντα 

 expedīvit: β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και γ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου 



 

 

 

 complevit: α πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και α ενικό οριστικής υπερσυντελίκου 

 revocavērunt: γ ενικό οριστικής ενεστώτα και σουπίνο 

 fuerat: α πληθυντικό οριστικής παρατατικού και απαρέμφατο ενεστώτα 

 dederat: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

 apparuit: γ ενικό οριστικής μέλλοντα και γ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου 

 respondit: γ πληθυντικό οριστικής παρατατικού και β πληθυντικό οριστικής 

παρακειμένου. 

Γ.1. Να  αναγνωριστούν  συντακτικά : dux, annos, Rōmanōrum,  Fabii Maximi, 

cum Rōmānis, Athēnas, effigiēi, de homine, eandemque, diēbus, somnii 

(μονάδες 22) 

 

Γ.2. Να εντοπιστούν  στα αποσπάσματα τα σημεία  στο οποίο  παρατηρείται άμεση 

αυτοπάθεια (μονάδες 4) 

 

Γ.3 α)Ποιο είναι το υποκείμενο του απαρεμφάτου στη φράση Respondit ille se 

esse Orcum (μονάδα 1)  β) Σε ποια πτώση βρίσκεται και γιατί (μονάδες 3)  

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


