
ΜΑΘΗΜΑ ΧΙ, ΜΑΘΗΜΑ XIV 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

α) 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.  

β) Existimāvit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem 

effigiēi mortui.Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre 

cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum 

excitāvit.  

 

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα δοθέντα αποσπάσματα.           

    Μονάδες 20 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β.2. Να βρείτε στα λατινικά κείμενα που δίνονται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κλάσμα, πλήρης, βατήρας, 

ουμανιστικός, ονομαστική.                                                                               

   Μονάδες 10 

 

Β.6.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις που ακολουθούν επιλέγοντας τον 

σωστό συντακτικό τύπο από τις διαθέσιμες επιλογές. 

i.Το επίθετο pavidus είναι: 

 

 α. επιθετικός προσδιορισμός στο 

υποκείμενο populus του audivit 

β. κατηγορούμενο στο 

υποκείμενο  populus του audivit 

γ. επιρρηματικό  κατηγορούμενο του 

τρόπου στο ρήμα audivit το οποίο 

αναφέρεται στο populus 



ii. Το προθετικό σύνολο cum Rōmānis 

εκφράζει:  

 

α. παραβολή στο dimicavit 

β. εχθρική διάθεση ή εναντίωση στο 

dimicavit 

γ. συνοδεία στο dimicavit 

iii. Η γενική magnitudinis είναι:  

 

α. αφαιρετική της ιδιότητας στο 

hominem 

β. γενική της ιδιότητας στο hominem 

γ. γενική της ιδιότητας στο ingentis 

iv. Το ουσιαστικό effigiei λειτουργεί 

ως: 

α. δοτική αντικειμενική (ως 

συμπλήρωμα) στο similem 

β. γενική αντικειμενική (ως 

συμπλήρωμα) στο similem 

γ. δοτική του τρόπου στο similem 

v. Το ουσιαστικό timorem λειτουργεί 

ως:  

α. αντικείμενο στο concepit 

β. υποκείμενο στο concepit 

γ. αντικείμενο στο cupivit                                                                                    

                                                                                                                                 (μονάδες 10) 

Β.6.β) Postquam XIV annos in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam 

revocavērunt:  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις προτάσεις στην περίοδο που σας 

δίνεται (2 μονάδες), να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης (2 

μονάδες), να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς (2 μονάδες) και τον συντακτικό της 

ρόλο (2 μονάδες). Να αντικαταστήσετε τον postquam με δυο ισοδύναμους τρόπους 

εισαγωγής, προκειμένου να εκφράζεται η ίδια χρονική σχέση (2 μονάδες). 

 (μονάδες 10)  

Μονάδες 20 


