
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α) Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να εισάγουν δημητριακά στο 

στρατόπεδο. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι 

πλησιάζουν οι εχθροί. Οι κατάσκοποί μας αναγγέλλουν πως αυτοί είναι κοντά.

 Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, 26 χρονών, νίκησε στον πόλεμο όλα τα 

έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες 

τις Άλπεις, οι οποίες χωρίζουν την Ιταλί

κατατρόπωσε και κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων, κοντά στον 

ποταμό Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες.

 Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις 

στρατιωτικών πραγμάτων. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία

γάλα, τυρί και κρέας. Στους πάρα πολύ παγωμένους τόπους (αν και ζουν…) φορούν 

μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, οι 

άρχοντες εκλέγονται με εξουσία ζωής και θανάτου.

Β) Γραμματική 

1.  militis  hostis  

 milite  hoste  

 militum hostium 

 militibus histibus 

 

studii/i magustratus 

 studio  magistratu 

 studiorum magistratuum

 studiis  magistratibus
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Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να εισάγουν δημητριακά στο 

στρατόπεδο. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι 

εχθροί. Οι κατάσκοποί μας αναγγέλλουν πως αυτοί είναι κοντά.

Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, 26 χρονών, νίκησε στον πόλεμο όλα τα 

έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες 

τις Άλπεις, οι οποίες χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, 

κατατρόπωσε και κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων, κοντά στον 

ποταμό Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες.

Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις 

στρατιωτικών πραγμάτων. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία

γάλα, τυρί και κρέας. Στους πάρα πολύ παγωμένους τόπους (αν και ζουν…) φορούν 

μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, οι 

άρχοντες εκλέγονται με εξουσία ζωής και θανάτου. 

ducis  anni  venationis 

duce  anno  venatione 

ducum annorum venationum 

ducibus annis  venationibus 

  vitae 

  vita 

magistratuum vitarum 

tratibus vitis  
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Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 

Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να εισάγουν δημητριακά στο 

στρατόπεδο. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι 

εχθροί. Οι κατάσκοποί μας αναγγέλλουν πως αυτοί είναι κοντά. 

Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, 26 χρονών, νίκησε στον πόλεμο όλα τα 

έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες 

α από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, 

κατατρόπωσε και κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων, κοντά στον 

ποταμό Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες. 

Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις σπουδές των 

στρατιωτικών πραγμάτων. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία  τρέφονται με 

γάλα, τυρί και κρέας. Στους πάρα πολύ παγωμένους τόπους (αν και ζουν…) φορούν 

μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, οι 

 

 



2.  legati  omnes  haec  verba 

 legatorum omnium horum verborum 

 legatis  omnibus his  verbis 

 legatos omnes  haec  verba 

 legati  omnes     -   (verba) 

 legatis  omnibus his  verbis 

 

 speculatores  nostri  res militaris 

 speculatorum nostrorum rei militaris 

 speculatoribus nistris  rei militari 

 speculatores  nostros rem militarem 

 (speculatores)      -  res militaris 

 speculatoribus nostris  re militari  

 

3.  iubet  superat nutriuntur 

 iubebat superabat nutriebantur 

 iubebit superabit nutrientur 

 iussit  superavit nutriti sunt 

 iusserat superaverat nutriti erant 

 iusserit superaverit nutriti erunt 

 

 lavantur  gerit 

 lavabantur  gerebat 

 lavabuntur  geret 

 lauti/lavati sunt gessit 

 lauti/lavati erant gesserat 

 lauti/lavati erunt gasserit  



4.  habere 

 habiturum-am-um esse 

 habituros-as-a esse 

 habuisse 

 habens (3 γένη) 

 habiturus-a-um 

 

 creari 

 creatum iri 

 creatum-am-um esse 

 creatos-as-a esse 

 creatum-am-um fore 

 creatos-as-a fore 

 creatus, a, um  

Γ)  

5.  importare= τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα iubet 

hostes= υποκείμενο στο απαρέμφατο adventare (ετεροπροσωπία) 

prope= επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου στο esse 

dux= ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στο Hannibal 

vi= αφαιρετική που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο expugnavit 

apud Tricinum= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου- πλησίον στο profligavit 

Germanorum= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο vita 

agriculturae= αντικείμενο στο student 

locis= αφαιρετική που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου στο habent 

vitae= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο potestate.  

6. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ubi και 

εκφέρεται με οριστική παρακειμένου. Δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί 

συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου. 



7. Ceasar a legatis omnibus frumentum in castra importari iubet. 

8. Scriptor narrat Germanos non studere agriculrurae. 

9. Omnes gentes Histpaniae ab Hannibale, duce Carthaginiensi, bello superatae sunt. 

ab Hannibale= εμπρόθετος προσδιορισμός ποιητικού αιτίου. 

 


