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ΜΑΘΗΜΑ:   ΛΑΤΙΝΙΚΑ – ΕΠΙΠΕ∆Ο Α 

 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

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. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra 

cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit, sed Romani victoriam 

reportaverunt. 

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; is Gallos iam abeuntes secutus 

est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen 

dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in 

exilium, unde tamen rogatus reversus est.  
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Α. Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα που σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα. 

(Μονάδες 40) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Β.1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 

 
dux: ονοµαστική πληθυντικού αριθµού 

omnes: αφαιρετική ενικού αριθµού στο ουδέτερο γένος 

gentes:  γενική πληθυντικού αριθµού 
vi: αιτιατική πληθυντικού αριθµού 

quae: αιτιατική πληθυντικού αριθµού στο αρσενικό γένος 
pavidus: δοτική ενικού αριθµού στο θηλυκό γένος 
eum: γενική πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος 
quo: ονοµαστική ενικού αριθµού στο ίδιο γένος 

exilio: γενική ενικού αριθµού 
aequo iure: η ίδια πτώση στον άλλον αριθµό 
civitati: γενική πληθυντικού αριθµού 

nomen: κλητική ενικού αριθµού 

hoc: αιτιατική ενικού αριθµού στο θηλυκό γένος 
factum: δοτική ενικού αριθµού  

(Μονάδες 15) 

 
Β.2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηµατικούς τύπους (για όσους από αυτούς σχηµατίζονται περιφραστικά να 

ληφθεί υπόψη το υποκείµενο): 

seiungunt: β΄ ενικό οριστικής µέλλοντα στη µέση φωνή 
transit: γ΄ πληθυντικό προστακτικής µέλλοντα 
expedivit: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στη µέση φωνή 

complevit: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στη µέση φωνή 
componere: απαρέµφατο παρακειµένου στην ίδια φωνή 
cupivit: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στη µέση φωνή 

everterunt: α΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα στην 
ενεργητική φωνή 

divisam: απαρέµφατο ενεστώτα στη µέση φωνή 
absens: αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 

est factus: γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
secutus est: δοτική γερουνδίου 
appensum: β΄ πληθυντικό προστακτικής µέλλοντα στην ενεργητική 

φωνή 
dedit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στη µέση φωνή 
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dicitur: αφαιρετική σουπίνου 
rogatus: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

(Μονάδες 15) 

 

Γ.1.α. Να αναγνωριστούν από συντακτική άποψη οι λέξεις: annos, bello, pavidus, 

se, iure, Pisaurum, unde. 

(Μονάδες 7) 

 
Γ.1.β. quod illic aurum pensatum est: να σχολιαστεί η δευτερεύουσα πρόταση 

αναφορικά µε το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και τη συντακτική της 
λειτουργία. 

(Μονάδες 4) 

 
Γ.1.γ. Quod illic appensum civitati nomen dedit: να µετατραπεί η σύνταξη σε 

παθητική. 
(Μονάδες 5) 

 
Γ.2.α. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit: Να 

αντικαταστήσετε τον υποκείµενο της πρότασης από τις ονοµαστικές nos και 
vos και να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση έτσι ώστε να 
δηλώνεται σε κάθε περίπτωση η αυτοπάθεια. 

(Μονάδες 4) 
 
Γ.2.β. Postquam XIV annos in Italia complevit: να αντικαταστήσετε το σύνδεσµο 

εισαγωγής µε τον ιστορικό-διηγηµατικό cum και να κάνετε τις απαραίτητες 

αλλαγές. 

(Μονάδες 3)  

 

Γ.2.γ. quod illic aurum pensatum est: να µετατρέψετε τη δευτερεύουσα αιτιολογική 
πρόταση έτσι ώστε να δηλώνει την υποκειµενική αιτιολογία, χρησιµοποιώντας 
δύο διαφορετικούς υποτακτικούς αιτιολογικούς συνδέσµους. 

(Μονάδες 3) 

 

Γ.2.δ. Hannibal, dux Carthaginiensis VI et XX annos natus, omnes gentes 
Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit: να µετατρέψετε την 

πρώτη (σηµειωµένη µε έντονα γράµµατα) κύρια πρόταση σε δευτερεύουσα 
χρονική εξαρτηµένη από τη δεύτερη κύρια της περιόδου µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να δηλώνει προτερόχρονο, εκφέροντας την και µε οριστική και µε υποτακτική. 

(Μονάδες 4) 
 


