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

superāvit et Saguntum vi expugnāvit. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum 
elephantis transiit. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias 
Rōmanōrum profligāvit et delēvit. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athenas 
confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. 
Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. 
Quem simul aspexit Cassius, timōrem concepit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse 
Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamāvit et de 
homine eos interrogāvit. 
 
Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 
Β] Γραμματική: 
1. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
dux Carthaginiensis (αφαιρετική ενικού): 
omnes gentes (γενική πληθυντικού): 
serena nocte (γενική ενικού): 
repentinum monstrum (δοτική ενικού): 
Cassius Parmensis (κλητική ενικού): 
species horrenda (δοτική ενικού): 
ingentis magnitudinis (δοτική πληθυντικού): 
facie squalida (αιτιατική πληθυντικού): 

Μονάδες 8 
2. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του αριθμού στον οποίο βρισκονται: vi, elephantis, terror, 
exercitus, nomen (que). 

Μονάδες 5 



3. Να γραφεί η γενική ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων αντωνυμιών στο αρσενικό 
γένος: qui, ei, ille. 

Μονάδες 2 
4. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
superavit (γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 
seiungunt (β’ ενικό οριστικής ενεστώτα): 
fuit (γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 
delevit (β’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου): 
gerebat (γ’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα): 
invaserat (β’ ενικό οριστικής μέλλοντα): 
amiserat (γ’ ενικό οριστικής παρατατικού): 
dederat (β’ ενικό οριστικής ενεστώτα): 
apparuit (γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα): 
respondit (β’ ενικό οριστικής παρατατικού): 

Μονάδες 10 
5. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ακόλουθα ρήματα: transiit, cupivit. 

Μονάδες 15 
Γ] Συντακτικό: 
1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: dux, apud Ticinum, Romanorum, 
legatus, nocte, ob monstrum, exercitus, Athenas, somno, horrenda, hominem, magnitudinis, 
audire, Orcum, de homine. 

Μονάδες 20 
2. Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος): 
“cum repente apparuit…horrenda’’. 

Μονάδες 5 
 
3. Post bellum Actiacum: Να γραφεί ισοδύναμη έκφραση. 

Μονάδες 2 
4. Να εντοπίσετε το υποκείμενο του απαρεμφάτου esse και να δικαιολογηθεί η πτώση του. 

Μονάδες 3 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 


