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Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ     

ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………….…….                      

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes 
Hispaniae bello superāvit et Saguntum  vi expugnāvit. 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. Denique cum P. Scipiōne apud 
Zamam dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt. 

 

 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου: (Μονάδες 40) 
« Postea Alpes … in Africam revocavērunt » 

 
2. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: superāvit, expedīvit 

(Μονάδες 08) 
 

3. Να γράψετε τους τύπους των ονομάτων που σας ζητούνται: 
(Μονάδες 15) 
dux: αιτιατική πληθυντικού 
annos:  γενική ενικού 
omnes: την αιτιατική του πληθυντικού, ουδέτερο γένος 
gentes: τη γενική του πληθυντικού 
bello: την αιτιατική του πληθυντικού  
vi: ονομαστική ενικού 
quae  : την αιτιατική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
cladem:  γενική πληθυντικού 
Cannensem:  γενική πληθυντικού 
agro: κλητική ενικού 
insidiis: γενική ενικού 
se: την ίδια πτώση στον άλλον αριθμό 
Rōmānis  : την αφαιρετική του ενικού στο θηλυκό γένος 
Scipiōne: τη γενική του ενικού 
victoriam: την ονομαστική του ενικού 
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4. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται: (Μονάδες 15) 
superavit: γ΄ πληθυντικό, Υποτακτική, Υπερσυντελίκου 
expugnāvit: β΄ ενικό, Προστακτική, Ενεστώτα 
seiungunt:  απαρέμφατο Ενεστώτα 
transiit: σουπίνο 
fuit: β΄ ενικό, Οριστική, Παρατατικού 
profligāvit: α΄ ενικό, Υποτακτική, Παρακειμένου 
delēvit: β΄ ενικό, Υποτακτική, Παρατατικού 
audīvit: γ΄ ενικό, Οριστική, Μέλλοντα 
expedīvit: γ΄ ενικό, Προστακτική, Μέλλοντα 
complēvit:  β΄ ενικό, Οριστική, Ενεστώτα 
revocavērunt: β΄ πληθυντικό, Οριστική, Μέλλοντα 
componere:  β΄ ενικό, Υποτακτική, Μέλλοντα 
cupīvit: β΄ πληθυντικό, Οριστική, Ενεστώτα 
dimicāvit: α΄ πληθυντικό, Υποτακτική, Ενεστώτα 
reportavērunt: γ΄ πληθυντικό, Οριστική, Υπερσυντελίκου 

 
5. Να κλίνετε την υποτακτική παρατατικού του ρήματος: complēvit (06 

Μονάδες) 
 

6. Να γράψετε το συντακτικό ρόλο της κάθε λέξης που σας δίνεται: 
(Μονάδες 16) 

dux είναι στο 

annos είναι στο 
Saguntum   είναι στο 
apud Ticīnum είναι στο 
cladem είναι στο 
se είναι στο 

frustra   είναι στο 

Rōmāni είναι στο 
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