
 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis 

admonet: «Ηοstes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse 

nuntiant. Vim hostium cavere debetis;  

 

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu 

ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in pugnam 

misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam 

victoriam dederunt.  

 

Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. 

Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum 

civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque 

potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus 

proeliantur. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο. 

         (Μονάδες 40) 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  

frumentum: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού 

milites: τη δοτική ενικού αριθμού 

statu: την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού 

lacte: τη γενική ενικού αριθμού 

fluminibus: την ονομαστική ενικού αριθμού 

civitas: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

necis: την ονομαστική ενικού αριθμού 

vim: την αφαιρετική ενικού αριθμού 

(Μονάδες 8) 

 

 

 

 



 

1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται και το είδος των 

αντωνυμιών: 

his: την ονομαστική ενικού και πληθυντικού αριθμού στο γένος που 

βρίσκεται 

illam: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο 

γένος που βρίσκεται 

eos: την ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους και τη δοτική 

πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους 

(Μονάδες 6) 

 

2α. legatos omnes, exercitum alacrem, locis frigidissimis, 

equestribus proeliis: Να γράψετε την ονομαστική ενικού των 

συνεκφορών και τη γενική πληθυντικού αριθμού 

(Μονάδες 4) 

 

2β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

iubet: το β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου 

admonet: το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

esse: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

nuntiant: το α΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  

cavere: το σουπίνο  

debetis: τον αντίστοιχο τύπο οριστικής υπερσυντελίκου  

misit: το β΄ενικό στην οριστική ενεστώτα στην άλλη φωνή 

dederunt: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

student: το γ΄πληθυντικό οριστικής παρακειμένου  

habent: τον αντίστοιχο τύπο στην παθητική φωνή 

lavantur: το γ΄πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια 

φωνή 

gerit: το α΄ενικό οριστικής μέλλοντα στην παθητική φωνή 

  

(Μονάδες 12) 

3α. Να συμπληρώσετε τα κενά: 
nostri: είναι…………………….στο…………………. 

prope: είναι…………………….στο…………………. 

vim : είναι…………………….στο…………………. 

stellarum: είναι…………………….στο…………………. 

modo: είναι…………………….στο…………………. 
alacrem: είναι…………………….στο…………………. 

magistratus: είναι…………………….στο…………………. 
 

(Μονάδες 7) 



 

3β. Να συντάξετε αναλυτικά τα απαρέμφατα του πρώτου 
αποσπάσματος (είδος, συντακτική θέση, υποκείμενο, αντικείμενο). 

(Μονάδες 4) 

 
 

4α. Να γράψετε ό,τι γνωρίζετε για το σύνδεσμο cum του 
γ΄αποσπάσματος. 

(Μονάδες 5) 

 

 

4β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους εμπρόθετους προσδιορισμούς 

όλων των αποσπασμάτων. 
(Μονάδες 9) 

 

 

4γ. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω προτάσεις και 
να δικαιολογήσετε την απάντησή σας: 

 

 Caesar in hiberna multa legiones conlocat. 

 Magistratus creantur a Germanos cum vitae necisque 
potestatem. 

 Caesar milites alacrium in pugnam misit. 
(Μονάδες 5) 

 

 

Διονυσία Καρβελά 


