
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β1  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

 

Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex 

quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis 

remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet. Milites his 

verbis admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope 

esse nuntiant. Vim hostium cavēre debetis; hostes enim de collibus advolāre 

solent et caedem militum perpetrāre possunt» . 

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  



 

 

 

Παρατηρήσεις  

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα (μονάδες 40)  

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

 Caesar: αιτιατική ενικού 

 inopiam: αφαιρετική πληθυντικού 

 Legātos omnes: αφαιρετική ενικού 

 Milites: κλητική ενικού  

 his: γενική ενικού ουδετέρου 

ονομαστική πληθυντικού θηλυκού 

 speculatōres nostri: δοτική πληθυντικού 

 collibus: γενική πληθυντικού 

 cladem: αιτιατική πληθυντικού 

 agro: ονομαστική πληθυντικού 

 eum: αφαιρετική ενικού θηλυκού 

ονομαστική πληθυντικού αρσενικού 

Β.2. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται:  (μονάδες 7)  

 remanēre: β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου 

 iubet: γ ενικό οριστικής παρατατικού 

 nuntiant: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

 possunt: α πληθυντικό οριστικής παρατατικού 

 seiungunt: β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

 expedīvit: γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

 revocavērunt: β ενικό οριστικής ενεστώτα 

Β.3. Να δοθούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων: cavēre, superāvit, expedīvit, 

componere  (μονάδες 8)  

 



 

 

 

Γ.1. Να  αναγνωριστούν  συντακτικά : frumenti , multis , verbis , eos , ab Galliā, 

pavidus  Fabii Maximi , victoriam. (μονάδες 18) 

 

Γ.2. Να εντοπιστεί  στα αποσπάσματα τα σημείο στο οποίο  παρατηρείται άμεση 

αυτοπάθεια (μονάδες 4) 

 

Γ.3 Να προσθέσετε το τύπο της προσωπικής αντωνυμίας ώστε να δηλωθεί η 

άμεση αυτοπάθεια. (μονάδες 8)  

 Tu ______ expediebas 

 Illi ______ expediebant 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


