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Α. ΚΕΙΜΕΝΑ: 
 
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. 
 
Sulpicius  Gallus legatus  Luci  Aemili  Pauli  erat,  qui  bellum  adversus  
Persen  regem  gerebat. Serena  nocte  subito  luna  defecerat; ob  
repentinum  monstrum terror  animos  militum  invaserat  et exercitus 
fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum 
lunaeque statu ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in 
pugnam misit. 
 
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. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem 
somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam 
Octavianus supplicio capitis eum adfecit. 
 
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. 
 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 
•Serena nocte...in pugnam misit. 
•Respondit ille...somnii confirmavit. 
•Locis frigidissimis...effeminantur. 
 

Μονάδες 40 
 

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους :  
 



complevit: απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή 
 
componere: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο  
 
dimicavit: μετοχή ενεστώτα αρσενικού γένους αιτιατική πτώση ενικού αριθμού  
 
gerebat: γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή  
 
defecerat: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή  
 
misit: β΄πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 
 
aspexit: γ΄ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή  
 
concepit: β΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή  
 
viderant: ο ίδιος τύπος στην άλλη φωνή  
 
lavantur: ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα  
 
habetur: β΄πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή  
 
arbitrantur: απαρέμφατο μέλλοντα 
 

Μονάδες 12  
 
β.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:  
 
eum: γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος  
 
qui: αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος  
 
nocte: γενική πληθυντικού  
 
caeli: ονομαστική πληθυντικού 
 
nomen: αιτιατική πληθυντικου  
 
Illi: αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος 
 
diebus: αφαιρετική ενικού  
 
neminem: δοτική ενικού 
 
civitas: γενική πληθυντικού  
 
fluminibus: ονομαστική ενικού  
 



necis:αφαιρετική ενικού  
 
usus:γενική ενικού   
 

Μονάδες 12 
 
γ. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων: alacrem , frigidissimis , 
iners , turpis  

Μονάδες 8 
 
3.Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, 
συντακτική θέση) 
 
➔ Postquam XIV annos in Italia complevit  

 
➔ qui bellum adversus Persen regem gerebat 

 
➔ Cum civitas bellum gerit 

Μονάδες 9  
 
4.Να αναγνωρίσετε τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου:  
 
alacrem:               στο                
 
de homine:           στο 
 
diebus:                 στο 
 
Locis:                   στο 
 
vitae:                   στο 
 
ephippiorum:        στο 
 
a mercatoribus:    στο 
 
ea:                      στο 
 

Μονάδες 8 
 
5.α.Vinum  a  mercatoribus  ad  se  importari  non  sinunt. 
α.Να αναγνωρίσετε τη σύνταξη(όσον αφορά το απαρέμφατο).Στη συνέχεια να 
την τρέψετε στην αντίθετή της.β.να σχολιάσετε τον συντακτικό ρόλο του ad 
se. 
 

Μονάδες 4 
 
β.nomenque eius. Να δηλώσετε τη κτήση με αυτοπάθεια. 



 
Μονάδα1 

 
γ. Illi neminem viderant.Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
 

Μονάδες 3 
 
δ.Respondit  ille  se  esse  Orcum. Στην παραπάνω πρόταση να βρείτε το 
υποκείμενο του απαρεμφάτου και να αιτιολογήστε την επιλογή σας. 
 

Μονάδα 1 
 

6.Να εντοπίσετε τις λέξεις από τα αποσπάσματα με τα οποία έχουν 

ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις : position , νύκτα , βαίνω , μοτίβο , 

πυγμή , καπέλο , use , νεκρός. 

Μονάδες 2 

 

 

 

ΒΟΝΑ FORTUNA ! 


