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Α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική τα ακόλουθα αποσπάσματα: 

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

Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae 

Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. 

In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam 

XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra 

cupivit.  

                                                                                                       ( Μονάδες:40 ) 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

dux Carthaginiensis: την αφαιρετική ενικού αριθμού. 

omnes gentes: τη γενική πληθυντικού αριθμού. 

vi: τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού. 

elephantis: την αιτιατική του ενικού αριθμού. 

se: τον ίδιο τύπο στα άλλα δύο πρόσωπα. 

eum: τη δοτική και αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. 

Την ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

                                                                                                    ( Μονάδες: 15 ) 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

seiungunt: τους αρχικούς του χρόνους. 

transiit: τον πληθυντικό αριθμό της Οριστικής του Ενεστώτα στη φωνή 

που βρίσκεται. 

expedivit: τα απαρέμφατά του σ’όλους τους χρόνους της Ενεργητικής 

Φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος και ο αριθμός του υποκειμένου του). 
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complevit: τη μετοχή Ενεστώτα και Μέλλοντα στο θηλυκό γένος και στη 

γενική του ενικού αριθμού. 

cupivit: τον ενικό αριθμό της Οριστικής του Μέλλοντα στη φωνή που 

βρίσκεται. 

                                                                                                    ( Μονάδες: 15 ) 

 

3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς ( αναλυτικά ) τους ακόλουθους 

τύπους: dux, bello, cum elephantis, se, componere.  

                                                                                                    ( Μονάδες: 05 ) 

 

4. Στην πρόταση: In agro Falerno . . . se expedivit  να επιφέρετε τις 

απαιτούμενες αλλαγές, ώστε να δηλωθεί η αυτοπάθεια για το α’ και β’ 

πληθυντικό πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας. 

                                                                                                   ( Μονάδες: 06 ) 

 

5. Postquam XIV annos . . . complevit: να αναγνωρίσετε αναλυτικά το 

είδος της πρότασης. 

                                                                                                  ( Μονάδες: 09 ) 

 

6. Να μεταγράψετε από την ελληνική στη λατινική : 

Αυτοί (εκείνοι) επιθυμούν (επιδιώκουν)  με τη βία να κυριεύσουν την 

πόλη. 

 ( urbs, urbis θηλ. γ’ κλίσης = πόλη )  

                                                                                                  ( Μονάδες: 10 ) 

 

 

                           Alea jacta est ! 


