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Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
i. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere.
Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet :
«Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium
cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum
perpetrare possunt».
.
ii. 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. Postquam XIV annos in Italiā complēvit,
Carthaginienses eum in Africam revocavērunt. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis
componere frustra cupīvit.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
legatos omnes: την αφαιρετική ενικού
milites: την ονομαστική ενικού
his verbis: την αιτιατική πληθυντικού
vim: την αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
collibus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
caedem: την κλητική ενικού
elephantis: τη δοτική ενικού
cladem: τη γενική πληθυντικού
insidiis: την ονομαστική πληθυντικού
Μονάδες 12
1β. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες:
quibus: τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος και την αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος
nostri: την αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο και γένος επί ενός κτήτορα
eos: τη δοτική ενικού στο αρσενικό και την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος
se: τη γενική πληθυντικού στο β΄ πρόσωπο
Μονάδες 3
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2α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις (για τους
περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο):
iubet: το β΄ ενικό οριστικής Συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής
admonet: το απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής
audio: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής
esse: τη μετοχή μέλλοντα στην ονομαστική ενικού στο θηλυκό γένος
cavere: το απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής
seiungunt: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής
expedivit: το απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
revocaverunt: τη μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
cupivit: το α΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής
componere: το α΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
Μονάδες 10
2β. transiit: Να αντικαταστήσετε χρονικά τον τύπο στο γ΄ πληθυντικό οριστικής.
Μονάδες 5
3α. Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω λέξεων:
tribus, verbis, vim, de collibus, militum, in Italiā, pavidus, Falerno, se, frustra
Μονάδες 10
3β. Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω προτάσεων (μονάδες 2), να αιτιολογήσετε
τον τρόπο εισαγωγής τους (μονάδες 2), να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία
(μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 4).



quae Italiam ab Galliā seiungunt
postquam XIV annos in Italiā complēvit
Μονάδες 10

3γ. esse, advolare: Να αναγνωρίσετε τα απαρέμφατα (μονάδες 2), να δηλώσετε τη
συντακτική τους λειτουργία (μονάδες 2), να βρείτε τα υποκείμενά τους (μονάδες 2) και να
αιτιολογήσετε την πτώση τους (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΒΑΛΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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