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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ  2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Α.  Μετάφραση 
Ο Αννίβας, ο αρχηγός των Καρχηδονίων, σε ηλικία είκοσι έξι χρόνων, νίκησε στον 
πόλεµο όλα τα έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε µε τη βία το Σάγουντο. Αργότερα 
πέρασε µε ελέφαντες από τις Άλπεις που χωρίζουν την Ιταλία από την Γαλατία. 
Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε και κατέστρεψε τις στρατιωτικές 
δυνάµεις των Ρωµαίων κοντά στον Τίκινο ποταµό, στον Τρεβία ποταµό, στην 
Τρασιµένη λίµνη και στις Κάννες. Ο ρωµαϊκός λαός άκουσε τροµοκρατηµένος τη 
συµορά στις Κάννες. 
……………………………………………………………………………….. 
Όλη η ζωή των Γερµανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις στρατιωτικές ασχολίες. 
Οι Γερµανοί δεν ασχολούνται µε την γεωργία˙ τρέφονται µε γάλα, τυρί και κρέας. 
Ακόµη και στις πιο ψυχρές περιοχές ορούν µόνο δέρµατα και πλένονται στα 
ποτάµια. Όταν η χώρα τους διεξάγει πόλεµο, εκλέγονται άρχοντες µε εξουσία ζωής 
ή θανάτου. 

 
Β. Παρατηρήσεις 
 
1.α. omnes gentes:  →→→→     omnium gentium (γενική πληθυντικού) 

populus Romanus:  →→→→     popule Romane (κλητική ενικού) 
cladem Cannensem:  →→→→ cladis Cannensis (γενική ενικού) 
rei militaris :   →→→→  re militari (αφαιρετική ενικού) 
locis frigidissimis:  → loca frigidissima (αιτιατική πληθυντικού) 

 
β. 

 

Ενικός αριθµός 

Nom.        quae 
Gen.   cuius 
Dat.   cui  
Acc.   quam 
Voc.               -       
Abl.   qua 
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2.α.  
 

 
β.  

transit  →  transeunt (γ' πληθ. ενεστώτα)  
fuit  →  fueris (β' ενικό συντ. µέλλοντα)  
audivit  →  audietur (γ' ενικό µέλλοντα) πφ 
habent  →  habuistis (β' πληθ. παρακείµενου)  
lavantur   →  lavabamur (α' πληθ. παρατατικού) 
 

3.α. Ab Hannibale omnes gentes Hispaniae bello superatae sunt et Saguntum vi 
expugnatum est. 

 
β.   

 

dux: επεξήγηση στο ουσιαστικό Hannibal Λάθος 
quae: αντικείµενο στο ρήµα seiungunt Λάθος 
vita: υποκείµενο στο ρήµα consistit Σωστό 
agriculturae: αντικείµενο στο ρήµα student Σωστό 
frigidissimis: κατηγορούµενο στο ουσιαστικό locis. Λάθος 

 
4.α.  

 

audivit: Ρήµα  
populus: Υποκείµενο του ρήµατος audivit 
Romanus: Επιθετικός προσδιορισµός στο polulus 

pavidus: Επιρρηµατικό Κατηγορούµενο τρόπου στο 
populus 

cladem: Αντικείµενο στο ρήµα audivit 
 

β. Caesar narrat Germanos non studere agriculturae. 
 

5.α. Σχολικό βιβλίο: σελ. 17: « Απέναντι στην πολυπτυχότητα…. De Catilinae 
coniuratione »  
 

µετοχή Ενεστώτα: superans- superans- superans 
µετοχή Μέλλοντα: superaturus – a - um 
απαρέµφατο 
Ενεστώτα: 

gerere 

απαρέµφατο 
Μέλλοντα: 

gesturum – am – um esse / gesturos – as –a esse 

απαρέµφατο 
Παρακειµένου: 

gessisse 
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β.  
Αινειάδα  → Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων 
Ωδές    → Κόϊντος Οράτιος Φλάκτος 
Μεταµορφώσεις     → Οβίδιος 
Για τη φύση των πραγµάτων  → Λουκρήτιος 

  
 

Επιµέλεια απαντήσεων: 
Μπέκου Νατάσα – Φιλόλογος 
Σκυριανού Μαίρη – Φιλόλογος 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΠΙΛΟΓΗ» 
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