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ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΚΕΙΜΕΝΑ 10 έως 21 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

Μονάδες: 40 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

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. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis 

Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt. 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se 

venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit 

Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror 

Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. 

Illi neminem viderant. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 

Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, 

magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac 

pedibus proeliantur; ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se 

importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ  Δ 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt 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 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Β1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 

dux  Carthaginiensis: την αφαιρετική ενικού αριθμού 

omnes: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό 

insidiis: τη γενική πληθυντικού αριθμού  

Carthaginienses: την αφαιρετική ενικού αριθμού  

se : την γενική πληθυντικού αριθμού στο β’ πρόσωπο  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 

ingentis  magnitudinis: την αφαιρετική ενικού αριθμού  

Cassius: την κλητική ενικού αριθμού 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 

equestribus: την αιτιατική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος  

equis: τη δοτική ενικού αριθμού 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Δ 

flumen : την αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού  

dictator : την δοτική πρτώση ενικοπύ αριθμού 

aequo iure : τον ίδιο τύπο στον αντίθετο αριθμό  
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Μονάδες: 15 

 

Β3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους 

(για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο): 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 

fuit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα  

audivit: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή  

expedivit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής  ενεστώτα στην ενεργητική φωνή  

complevit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

revocaverunt: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ενεργητική φωνή  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 

aspexit: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής  

concepit: το β’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής  ενεστώτα ενεργητικής φωνής  

respondit: την αιτιατική ενικού αριθμού της μετοχής μέλλοντα στο θηλυκό γένος  

esse: το απαρέμφατο μέλλοντα 

concussit: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 

creantur: το β’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή  

desiliunt: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικήςπαρατατικού παθητικής  φωνής  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Δ 

everterunt : το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή  

acceperunt : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην παθητική φωνή  

fuerat : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού  

Μονάδες: 15 
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Γ1.  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 

cum  elephantis : είναι .............................. στο .................................... 

Romanorum: είναι ..................................... στο ..................................... 

Fabii Maximi: είναι .................................... στο .................................... 

eum : είναι ............................. στο ................................... 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 

hominem: είναι ....................... στο .......................... 

similem: είναι .......................... στο .......................... 

effigiei: είναι ........................... στο ........................... 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 

vitae: είναι .................................. στο ............................ 

pedibus: είναι ............................ στο ...................... 

a  mercatoribus: είναι ........................... στο ...................... 

re : είναι ........................... στο ...................... 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Δ 

deletis : είναι ………………………. στο …………………  

praeter  Capitolium : είναι ………………. στο ………………… 

iure : είναι ………………. στο ………………… 

dictator : είναι ………………. στο ………………… 

Μονάδες: 15 

 

Γ2 α. Brenno  duce (ΚΕΙΜΕΝΟ  Δ): Αφού χαρακτηρίσετε συντακτικά τον όρο (Μονάδες: 3),  

να το αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση (Μονάδες: 2)  

Μονάδες  5 
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Γ2 β. Postquam XIV annos in Italia complevit (ΚΕΙΜΕΝΟ  Α):: Να ξαναγράψετε την πρόταση 

εισαγόμενη με τον σύνδεσμο cum και επιφέροντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να 

δηλώνεται η ίδια επιρρηματική σχέση. 

Μονάδες  5 

 

Γ2 γ. propter Veientanam praedam (ΚΕΙΜΕΝΟ  Δ):: αφού βρείτε ποια επιρρηματική σχέση 

εκφράζει ο εμπρόθετος προσδιορισμός (Μονάδες: 1), να δώσετε ισοδύναμη σύνταξη 

χρησιμοποιώντας άλλη πρόθεση και πτώση (Μονάδες: 4).  

Μονάδες  5 

 

 

Καλή   τύχη !!!!!! 

 


