
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Εξαιτίας του ξαφνικού παράξενου και φοβερού θεάματος τρόμος είχε 

καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την 

αυτοπεποίθησή του. Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του 

ουρανού και για τη θέση και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης και 

με αυτό τον τρόπο έστειλε τον στρατό πρόθυμο στη μάχη. Έτσι οι 

ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για την ένδοξη περίφημη 

νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του ρωμαϊκού 

στρατού,  ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς! 

ΚΕΙΜΕΝΟ B 

Νόμισε ότι ερχόταν προς το μέρος του άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και 

με βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με μορφή νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο 

Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. 

Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος συντάραξε τον 

Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους υπηρέτες 

και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανέναν.  

 

2.α.  

caelum-caelos    

motu   

Cassi   

mihi  

faciei    

simili - similia 

nomina    

id 

    

2.β.  Quia illi metus exercituum Romanorum vicerant, imperatores 

adversarium vincere potuerunt/ potuere. 
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3.  amitti  

victum -  vinces  

potuisse – poterunt - potuerint  

aspiceris/ aspicere   

concipiunt  

cupiebatis   

dabit   

vidisti -  videre   

 

4.α.  de ratione (Α): είναι επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός 

αναφοράς στο disputavit. 

lunae (Α): είναι γενική υποκειμενική στα statu ac motibus 

ad se (Β):είναι επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός κατεύθυνσης 

σε πρόσωπο στο venire 

hominem (Β):  είναι  υποκείμενο στο venire 

mortui (Β): είναι  γενική κτητική ή αντικειμενική στο effigiei 

 

4.β.  Το απαρέμφατο «esse» είναι ειδικό και λειτουργεί ως αντικείμενο του 

ρήματος respondit.  Tο υποκείμενό του είναι το se, σε αιτιατική, παρότι 

υπάρχει ταυτοπροσωπία, γιατί απαντάται  το φαινόμενο του λατινισμού.  

 

5.α. post paucos dies 

 

5.β. Στην πρόταση «terror animos militum invaserat» η σύνταξη είναι 

ενεργητική.  

Παθητική σύνταξη:  terrore animi militum invaduntur.  

 

6.   μοτοσικλέτα:  motibus 

  λυχνάρι: lunaeque 

  ουμανισμός: hominem 

μεγαλώνω:  magnitudinis 

ιδέα:  viderant 

 

7.  1δ, 2γ, 3α, 5β, 7ε. 

 

8.     Α.  Σωστό 

Β.  Σωστό 

Γ. Λάθος 

Δ. Σωστό 

Ε.  Λάθος 


