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Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 

Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio; speculatōres 

nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de 

collibus advolare solent et caedem militum perpetrāre possunt». 

………………………………………………………………………………………… 

Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro Falerno 

Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit. Postquam XIV annos in Italia 

complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt. Ibi Hannibal 

bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. Denique cum P. Scipiōne 

apud Zamam dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt. 

………………………………………………………………………………………… 

Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus 

Persen regem gerēbat. Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum 

monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. 

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac 

motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. 

Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 

Β] Γραμματική: 

1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των συνεκφορών (γενική, δοτική, 

αιτιατική, αφαιρετική) στον αριθμό που βρίσκονται: his verbis, 

speculatores nostri, serena nocte, eo (que) modo, exercitum alacrem. 

Μονάδες 10 



2. Να γραφεί η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων 

ουσιαστικών: hostes, collibus, agro, annos, bellum, victoriam, terror, statu. 

Μονάδες 5 

3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για τα ακόλουθα ρήματα στην 

ενεργητική φωνή: 

admonet (β’ ενικό οριστικής παρακειμένου): 

audio (ο ίδιος τύπος στον παρατατικό): 

nuntiant (β’ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου): 

debetis (β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 

expedivit (γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 

dimicavit (γ’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα): 

gerebat (γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 

invaserat (β’ ενικό οριστικής παρατατικού): 

amiserat (β’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 

misit (β’ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου): 

Μονάδες 10 

4. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήματα: possunt, erat. 

Μονάδες 5 

Γ] Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: hostes, prope, cavere, militum, 

pavidus, se, annos, in Africam, cum Romanis, apud Zamam, legatus, regem, 

nocte, ob mostrum, de ratione. 

Μονάδες 20 

2. Να αναγνωριστούν αναλυτικά οι δύο δευτερεύουσες προτάσεις που 

υπάρχουν στα κείμενα (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). 

Μονάδες 10 

Καλή επιτυχία!!! 


