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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae 

incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!»…. 

Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet 

forma puellae. 

 

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri 

eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in 

Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat.Silius 

animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius 

fovebat.   

 

Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in 

legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. 

Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum 

denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus. 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο. 

(Μονάδες 40) 

 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται, το γένος και την 

κλίση τους: 

deo: την κλητική ενικού αριθμού 

animum: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

Vergili: την κλητική ενικού αριθμού 

ingenium: τη γενική ενικού αριθμού 

Mens: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

civitatis: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

lege: τη γενική ενικού αριθμού 

iudices: την ονομαστική ενικού αριθμού 

(Μονάδες 8) 
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1β.  Να  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  και  το  είδος  

των αντωνυμιών: 

quae: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος και τη γενική πληθυντικού 

eius (το πρώτο): την ονομαστική ενικού και πληθυντικού του ουδετέρου  

se: τη γενική πληθυντικού στο α΄ πρόσωπο και τη τη δοτική ενικού στο 

β΄ πρόσωπο 

(Μονάδες 6) 

 

2α. calceis pennatis, libri pulchri, bello secundo, illis locis: Να 

γράψετε την ονομαστική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

των συνεκφορών. 

(Μονάδες 4) 

2β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

urget: το α΄ ενικό του μέλλοντα 

nocet: τo α΄ πληθυντικό του ενεστώτα  

respondet: το σουπίνο 

advolat: το β΄ πληθυντικό του μέλλοντα  

tenebat: το γ΄ πληθυντικό του ενεστώτα 

studebat: το γ΄ πληθυντικό του μέλλοντα  

stat: το γ΄ ενικό του παρατατικού  

sumus: το β΄ ενικό του παρατατικού και το γ΄ πληθυντικό του μέλλοντα 

(Μονάδες 9) 

 

2γ. possumus: Να γράψετε το γ΄ενικό ενεστώτα, το α΄πληθυντικό 

παρατατικού και το γ΄πληθυντικό μέλλοντα. 

(Μονάδες 3) 

  

3α. Να συμπληρώσετε τα κενά:  

Aethiopiae: είναι…………………….στο………………….   

forma: είναι…………………….στο………………….   

poeta: είναι…………………….στο…………………. 

eius (το πρώτο): είναι…………………….στο………………….  

annis: είναι…………………….στο………………….   

suae: είναι…………………….στο…………………. 

tenerum: είναι…………………….στο………………….   

sic (το δεύτερο): είναι…………………….στο………………….    

interpretes: είναι…………………….στο…………………. 

esse: είναι…………………….στο…………………. 

liberi: είναι…………………….στο………………….   

(Μονάδες 11) 
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3β. «Ut corpora nostra sine mente»: Να γράψετε το είδος της 

δευτερεὐουσας πρότασης και να την συντάξετε αναλυτικά. 

(Μονάδες 3) 

 

 

4α. Να συντάξετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του κειμένου. 

(Μονάδες 7) 

 

 

4β. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω προτάσεις και 

να δικαιολογήσετε την απάντησή σας: 

 Civitas sine sententiam non stat. 

 Magistratus sunt servos legibus. 

 Belua marinam nocet incolas Aethiopiae.  

(Μονάδες 5) 

 

 

 4γ. Να συντάξετε τις δοτικές του κειμένου.  

(Μονάδες 4) 

 


