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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. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro 
Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit. 

…………………………………………………………………………………………. 

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. 

…………………………………………………………………………………………. 

Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum 
excitavit. Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi neminem 
viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniāvit. 

…………………………………………………………………………………………. 

Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis 
frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, 
magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. 

 

Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 

Β] Γραμματική 

1. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

elephantis (τον ίδιο τύπο στον ενικό): 



 

 

cladem (γενική πληθυντικού): 

agro (κλητική ενικού): 

Fabii Maximi (κλητική ενικού): 

luna (δοτική ενικού): 

terror (γενική ενικού): 

exercitus (αφαιρετική ενικού): 

alacrem (αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος): 

servos (ονομαστική πληθυντικού): 

neminem (δοτική ενικού): 

speciem (γενική ενικού): 

carne (ονομαστική ενικού): 

fluminibus (αιτιατική πληθυντικού): 

civitas (γενική πληθυντικού): 

bellum (ονομαστική πληθυντικού): 

Μονάδες 15 

2. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ακόλουθα ρήματα: transiit, defecerat. 

Μονάδες 3 

3. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι στη φωνή που βρίσκονται: 

profligavit (γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα): 

expedivit (γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα): 

invaserat (β’ ενικό οριστικής παρατατικού): 

amiserat (α’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 

respondit (β’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου): 

viderant (β’ ενικό οριστικής παρακειμένου): 

dedit (γ’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα): 



 

 

gerit (γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου): 

Μονάδες 8 

4. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ακόλουθα ρήματα στην παθητική φωνή. Για τους 
περιφραστικά σχηματιζόμενους τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενό τους στο 
κείμενο: nutriuntur, creantur. 

Μονάδες 4 

Γ] Συντακτικό 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: aqud Ticinum, Romanorum, 
nocte, ob monstrum, de ratione, modo, alacrem, agriculturae, locis, magistratus. 

Μονάδες 10 

2. Να αναγνωριστούν συντακτικά όλοι οι όροι των προτάσεων. Να αναφερθείτε 
αναλυτικά στα αντίστοιχα συντακτικά φαινόμενα: 

Respondit ille se esse Orcum. 

Cassius iterum se somno dedit. 

Μονάδες 10 

3. Να εντοπιστούν οι δύο δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις του κειμένου. Να γραφούν 
και να τις αναγνωρίσετε αναλυτικά (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 

Μονάδες 5 

4. Να μετατρέψετε τις δύο ακόλουθες προτάσεις από την ενεργητική στην παθητική 
φωνή. Να δικαιολογήσετε την εκφορά του ποιητικού αιτίου: 

Terror animos militum invaserat. 

Germani pelles solum habent. 

Μονάδες 5 

Οδηγίες προς υποψηφίους 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο 
μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη 



 

 

σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 
5. Διάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


