
ΜΑΘΗΜΑ V, ΜΑΘΗΜΑ Χ 

KEIMENΑ 

α) Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello 

Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos 

in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili 

studēbat ingeniumque eius fovēbat. 

β) Postea lūlus, Aenēae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. 

Post trecentos annos Ilia duos filios, Rōmulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. 

Rōmulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellābit. Rōmānis 

imperium sine fine erit.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα αποσπάσματα. 
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B.2. Για καθεμία από τις λέξεις της στήλης Α, να διαγράψετε τη λέξη της στήλης 

Β που δεν συνδέεται ετυμολογικά.  

Α Β 

septendecim  Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 

Campaniā Σαμπάνια, κάμπος, σαμπρέλα 

agros αγορά, αγρότης, άγριος 

transferet φόρος, φορείο, φευγιό 

fine φινίρισμα, φίλτρο, φινάλε 

 

                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Β.6. Να διαγράψετε από τη στήλη Β τη συντακτική λειτουργία που δεν 

αντιστοιχεί στον όρο της στήλης Α:  

Α Β 

poēta i. Παράθεση στο Silius Italicus 
ii. Επιθετικός ομοιόπτωτος 

προσδιορισμός στο epicus 

de bello i. Εμπρόθετος προσδιορισμός 
που δηλώνει αφετηρία και 
προσδιορίζει το libri 

ii. Εμπρόθετος προσδιορισμός 
που δηλώνει αναφορά και 
προσδιορίζει το libri 

pulchri i. Επιθετικός ομοιόπτωτος 



προσδιορισμός στο libri 
ii. Κατηγορούμενο στο libri 

in Campaniā i. Εμπρόθετος προσδιορισμός 
που δηλώνει στάση σε τόπο 
και προσδιορίζει το tenēbat 

ii. Εμπρόθετος προσδιορισμός 
που δηλώνει κίνηση σε τόπο 
και προσδιορίζει το tenēbat 

tenerum i. Επιθετικός ομοιόπτωτος 
προσδιορισμός στο animum 

ii. Κατηγορούμενο στο animum 

eius i. Γενική κτητική στο ingenium 
(κτήση χωρίς αυτοπάθεια) 

ii. Επιθετικός προσδιορισμός στο 

ingenium (ευθεία 
αυτοπάθεια) 

Postea i. Επιρρηματικός προσδιορισμός 
που δηλώνει χρόνο (χρονική 
ακολουθία) στο transferet 

ii. Επιρρηματικός προσδιορισμός 
που δηλώνει τόπο στο 
transferet 

Post annos i. Εμπρόθετος προσδιορισμός 
που δηλώνει χρόνο (χρονική 
ακολουθία) στο pariet 

ii. Εμπρόθετος προσδιορισμός 
που δηλώνει κατάσταση στο 
pariet 

lupa i.  Άμεσο αντικείμενο στο 
nutriet 

ii. Υποκείμενο στο nutriet 

Romanos  
 

i. Αντικείμενο στο appellābit 
ii. Υποκείμενο στο appellābit 
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