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Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Hannibal, dux Carthaginiensis, 

VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit  et Saguntum vi 

expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis 

transiit . Ubi in Italia fuit , apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias 

Romanorum profligavit et delevit.  

…………………………………………………………………………………………  

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everter unt 

urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum 

Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non 

aequo iure divisam, absens dictator est factus; 

…………………………………………………………………………………………  

Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, 

exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod 

Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?». 

Visne scire quid Nasica responderit? «Ho mo es impudens».  

 

 

 Μονάδες  40  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

 

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

λέξεις:  

 

gentes: την ονομαστική του ενικού vi: τη γενική και την αφαιρετική του 

πληθυντικού elephantis:  την αιτιατική του ίδιου αριθμού (και τους 2 τύπους) 

flumen: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό urbem: τη γενική του πληθυντικού 

quo: την ονομαστική του πληθυντικού του ίδιου γένους iure: την αιτιατική του 

ίδιου αριθμού aequo: την ίδια πτώση του ίδιου γένους στον άλλο αριθμό absens: 

την αφαιρετική του ίδιου γένους του ίδιου αριθμού tuam: την ίδια πτώση του 

ίδιου γένους στο α΄ και το γ΄ πρόσωπο Homo: τη γενική του πληθυντικού 

impudens: την αιτιατική του πληθυντικού του ίδιου γένους  

 

Μονάδες 15  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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

ρηματικούς τύπους: seiungunt: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

παρακειμένου στην ίδια φωνή superavit : το γ΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα 

και τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος  

everterunt: την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της μετοχής του 

ενεστώτα acceperunt: το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στη μέση 

φωνή absens: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα est factus:τα απαρέμφατα ενεστώτα 

και μέλλοντα venisset: το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του 

μέλλοντα (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου) mentiebatur: το 

απαρέμφατο μέλλοντα (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου) cognosco: 

το β΄ ενικό της υποτακτικής ενεστώτα και παρακειμένου της ίδιας  φωνής 

responderit: το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα της ίδιας έγκλισης  

Μονάδες 15  

 

Β3α. cum Ennius ad Nasicam venisset, Ubi in Italia fuit:  Να αναγνωρίσετε το 

είδος των προτάσεων, τον τρόπο εισαγωγής τους και τον τρόπο της εκφοράς 

τους.  

Μονάδες 10  

 

Β3β. Paucis post diebus: Να αποδώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με 

εμπρόθετο προσδιορισμό.  

Μονάδες 2  

 

Β3γ. deletis legionibus: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση 

εισαγόμενη με α) το postquam, β) με τον ιστορικό διηγηματικό cum:  

Μονάδες 4  

 

Β4α. dux, vi , Brenno duce, propter praedam: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις 

φράσεις.  

Μονάδες 4  

 

Β4β. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae 

bello superavit  et Saguntum vi expugnavit.:  Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξ η 

σε παθητική.  

Μονάδες 6  

 

Β4γ. in Italia, domi: Να ξαναγράψετε τις λέξεις ώστε να δηλώνεται η προς τόπο 

κίνηση.  

 

Μονάδες 4   

 

 

 


