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Multos in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili studēbat
ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli
iacēbat, pro templo habēbat.
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. Denique
cum P. Scipiōne apud Zamam dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt.
Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerēbat.
Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat et
exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu
ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli
aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni
vicerat,
imperātor
adversarios
vincere
potuit!

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1.α. illis locis: να κλιθεί η συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.
Μονάδες 5

β. Να σχηματιστούν οι πλάγιες πτώσεις των παρακάτω τύπων στον αριθμό που βρίσκονται:
cladem, nocte, exercitus, caeli , imperātor.
Μονάδες 5
γ. liberāles: να κλιθεί στο ουδέτερο και στους δύο αριθμούς.
Μονάδες 5

Β2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται
possidēbat: α πληθ. συντ. μελλ.
iacēbat: γ' πληθ. παρακειμένου
audīvit: α' ενικό μέλλοντα
gerēbat: να δοθούν οι αρχικοί χρόνοι
defecerat: να δοθούν οι αρχικοί χρόνοι και το β' ενικό του ενεστώτα
misit: α' ενικό παρατατικού
dedērunt: ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα, β πληθ. μέλλοντα και απαρέμφατο ενεστώτα.
Μονάδες 15

Γ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.
Μονάδες 12
Γ2.α. Να γίνει αναλυτική σύνταξη:
Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt.
Μονάδες 10
β. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor adversarios vincere potuit: να
εντοπιστεί η δευτερεύουσα πρόταση, να δηλωθεί το είδος της, ο τρόπος εισαγωγής της, ο τρόπος
εκφοράς της και ο συντακτικός της ρόλος.
Μονάδες 5

γ. Monumentum eius: να γίνει αντικατάσταση με την αντωνυμία suus-a-um και να δηλωθεί η
διαφορά στη σημασία.
Μονάδες 3

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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