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Λαηινικά Ομάδας Προζαναηολιζμού Ανθρωπιζηικών ποσδών 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ - ΘΔΜΑΣΑ 

 

Α. Να μεηαθράζεηε ηα παρακάηω αποζπάζμαηα:  

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, 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;  

…………………………………………………………………………………………  

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? «Homo es impudens». 

 

 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  

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

gentes: ηελ νλνκαζηηθή ηνπ εληθνύ  

vi: ηε γεληθή θαη ηελ αθαηξεηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ  

elephantis: ηελ αηηηαηηθή ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ (θαη ηνπο 2 ηύπνπο)  

flumen: ηελ ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό  

urbem: ηε γεληθή ηνπ πιεζπληηθνύ  

quo: ηελ νλνκαζηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ ζην ίδην γέλνο  

iure: ηελ αηηηαηηθή ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ  

aequo: ηελ ίδηα πηώζε ηνπ ίδηνπ γέλνπο ζηνλ άιιν αξηζκό  

absens: ηελ αθαηξεηηθή ηνπ ίδηνπ γέλνπο ζηνλ ίδην αξηζκό  

tuam: ηελ ίδηα πηώζε ηνπ ίδηνπ γέλνπο ζην α΄ θαη ην γ΄ πξόζσπν  

Homo: ηε γεληθή ηνπ πιεζπληηθνύ  

impudens: ηελ αηηηαηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ ζην ίδην γέλνο 
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Β2. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηνπο παξαθάησ ξεκαηηθνύο 

ηύπνπο:  

seiungunt: ην β΄ πιεζπληηθό ηεο νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ ζηελ ίδηα θσλή  

superavit: ην γ΄ εληθό ηεο ππνηαθηηθήο ελεζηώηα θαη ηε γεληθή εληθνύ ηεο κεηνρήο ελεζηώηα 

ζην ζειπθό γέλνο 

everterunt: ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ηεο κεηνρήο ελεζηώηα ζην νπδέηεξν γέλνο  

acceperunt: ην β΄ εληθό ηεο νξηζηηθήο ελεζηώηα θαη κέιινληα ζηε κέζε θσλή  

absens: ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ κέιινληα  

est factus:ηα απαξέκθαηα ελεζηώηα θαη κέιινληα  

venisset: ην β΄ εληθό ηεο νξηζηηθήο θαη ηεο ππνηαθηηθήο κέιινληα (λα ιάβεηε  

ππ’ όςηλ ην γέλνο ηνπ ππνθεηκέλνπ)  

mentiebatur: ην απαξέκθαην κέιινληα (λα ιάβεηε ππ’ όςηλ ην γέλνο ηνπ ππνθεηκέλνπ)  

cognosco: ην β΄ εληθό ηεο ππνηαθηηθήο ελεζηώηα θαη παξαθεηκέλνπ ηεο ίδηαο θσλήο  

responderit: ην ίδην πξόζσπν ζηνλ ελεζηώηα ηεο ίδηαο έγθιηζεο 

 

Β3α. cum Ennius ad Nasicam venisset,  

Ubi in Italia fuit:  

Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ησλ πξνηάζεσλ, ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ηνπο θαη ηνλ  

ηξόπν ηεο εθθνξάο ηνπο. 

 

Β3β. Paucis post diebus:  

Να απνδώζεηε ηελ ίδηα επηξξεκαηηθή ζρέζε κε εκπξόζεην πξνζδηνξηζκό.  

 

Β3γ. deletis legionibus:  

Να αλαιύζεηε ηε κεηνρή ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε εηζαγόκελε κε α) ην postquam,  

β) κε ηνλ ηζηνξηθό δηεγεκαηηθό cum. 

 

Β4α. dux, vi , Brenno duce, propter praedam:  

Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο θξάζεηο.  

 

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

bello superavit et Saguntum vi expugnavit.:  

Να ηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή. 

 

Β4γ. in Italia, domi:  

Να μαλαγξάςεηε ηηο ιέμεηο ώζηε λα δειώλεηαη ε πξνο ηόπν θίλεζε.  
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Β4δ. se domi non esse:  

Αλ ζηε ζέζε ηνπ se είρακε ην eum, πνηεο ζα ήηαλ νη δηαθνξέο ζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά; 


