
ΚΕΙΜΕΝΑ 

Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium 

cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare 

possunt 

 

Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique 

cum P. Scipione apud Zamam dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt. 

 

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 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α. Να κεηαθξαζηνύλ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα  

   (Μνλάδεο 40) 

Β1. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά απν ηηο παξαθάησ ιέμεηο   

speculatores: γεληθή εληθνύ 

nostri: γεληθή εληθνύ, γ΄ πξνζώπνπ, ζειπθνύ γέλνπο 

vim: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

collibus: γεληθή πιεζπληηθνύ 

bellum: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

victoriam: αθαηξεηηθή εληθνύ 

somno: αηηηαηηθή εληθνύ 

se: γεληθή πιεζπληηθνύ β΄ πξνζώπνπ (θαη ηνπο δύν ηύπνπο) 

facie squalida: δνηηθή εληθνύ 

effigiei: δνηηθή εληθνύ 

mortui: γεληθή πιεζπληηθνύ 

quem: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 

Cassius: θιεηηθή εληθνύ 

eius: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ζην ίδην γέλνο 

 (Μνλάδεο 15) 



Β2α. Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θαζέλα από ηνπο παξαθάησ 

ξεκαηηθνύο ηύπνπο (όπνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππ’ όςηλ ην ππνθείκελν) 

audio: απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 

nuntiant: β΄ εληθό νξηζηηθήο κέιινληα παζεηηθήο θσλήο 

esse: απαξέκθαην κέιινληα (θαη ηνπο δύν ηύπνπο) 

debetis: β΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ 

solent: β΄ εληθό νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ 

possunt: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο κέιινληα 

complevit: α΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ζπληειεζκέλνπ κέιινληα 

apparuit: απαξέκθαην ελεζηώηα 

aspexit: β΄ εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα παζεηηθήο θσλήο 

concepit: απαξέκθαην ελεζηώηα παζεηηθήο θσλήο 

cupivit: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο κέιινληα 

(Μνλάδεο 11) 

Β2β. Να γξάςεηε ηνπο αξρηθνύο ρξόλνπο ησλ παξαθάησ ξεκάησλ 

cavere, dederat 

(Μνλάδεο 4) 

Γ1. Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη παξαθάησ ιέμεηο 

 hostes, cavere, vim, de collibus, militum, eum, cum P. Scipione, somno, species, 

magnitudinis, similem, effigiei, eius 

 (Μνλάδεο 13 ) 

Γ2α. animum sollicitum,  ingentis magnitudinis 

Να αλαιπζνύλ νη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζε αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

(Μνλάδεο 4) 

Γ2β. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit 

Σην παξαπάλσ απόζπαζκα ε ζύληαμε λα γίλεη απαξεκθαηηθή κε εμάξηεζε από ηηο 

θξάζεηο: 

α) Hannibal dicit (=ιέεη) 

β) Scriptor (= ν ζπγγξαθέαο) dicit 

(Μνλάδεο 4) 

Γ2γ. nomen eius 

Να δεισζεί ε θηήζε κε απηνπάζεηα 

(Μνλάδα 1) 

Γ3α. Quem simul aspexit Cassius 



Να αλαγλσξηζηεί ε παξαπάλσ πξόηαζε σο πξνο ην είδνο (κνλάδα 1), ηελ εηζαγσγή 

(κνλάδα 1), ηελ εθθνξά ηεο (κνλάδα 1) θαη ηελ ζπληαθηηθή ηεο ζέζε (κνλάδα 1) 

(Μνλάδεο 4) 

Γ3β. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt 

Σην παξαπάλσ απόζπαζκα λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ώζηε ε 

δεπηεξεύνπζα πξόηαζε λα εθθξάδεη αηθλίδην γεγνλόο 

(Μνλάδεο 4)  

 


