
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ  

Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam 

XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt.  

 

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei 

species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis 

magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Illi neminem 

viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. 

Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit.   

 

Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et 

inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius 

animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum 

salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra 

delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum 

miseratur. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο. 

(Μονάδες 40) 

 

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

 

insidiis: την αιτιατική του ίδιου αριθμού  

fidem: τη δοτική ενικού αριθμού  

foribus: τη γενική πληθυντικού αριθμού 

miles: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού  

pedes:  την ονομαστική ενικού αριθμού 

latentem: την αφαιρετική ενικού αριθμού 

commilitones: την ονομαστική ενικού αριθμού 

             (Μονάδες 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

των αντωνυμιών: 

se (το πρώτο): τη γενική πληθυντικού στο δεύτερο πρόσωπο   

ei: την ονομαστική ενικού στο γένος που βρίσκεται  

illi:  τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος   

neminem:  τη γενική ενικού και την αφαιρετική ενικού αριθμού 

his: τη δοτική ενικού στο αρσενικό γένος  

(Μονάδες 6) 

 

2α. facie squalida, eandem speciem,  res ipsa, vela praetenta: Να   

γράψετε τη γενική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού αριθμού των 

συνεκφορών. 

(Μονάδες 4) 

 

 

2β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

expedivit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στη φωνή που 

βρίσκεται 

complevit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ενεργητικής 

περιφραστικής συζυγίας 

dederat: το  ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα στη φωνή που 

βρίσκεται 

apparuit: τη μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική ενικού στο ουδέτερο 

γένος στη φωνή που βρίσκεται  

exterritus: το β΄ενικό οριστικής μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται 

prorepsit: το απαρέμφατο παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται 

latentem: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα  

adgnovit: το απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή 

extractum: το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στη φωνή που 

βρίσκεται 

adduxit: το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

 

(Μονάδες 10) 

 

2γ. miseratur: Να γράψετε τα ρηματικά ουσιαστικά του ρήματος.  

(Μονάδες 3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3α. Να συμπληρώσετε τα κενά: 

hominem: είναι…………………….στο…………………. 

facie: είναι…………………….στο………………….  

diebus: είναι…………………….στο………………….   

somnii: είναι…………………….στο………………….    

exterritus : είναι…………………….στο…………………. 

tristis: είναι…………………….στο…………………. 

(Μονάδες 6) 

 

3β.  animum sollicitum, ingentis magnitudinis: Να αναλύσετε τους 

επιθετικούς προσδιορισμούς των συνεκφορών σε δευτερεύουσες 

προτάσεις. 

 (Μονάδες 6) 

 

3γ. Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του 

κειμένου και να γράψετε ό,τι γνωρίζετε για τον cum του κειμένου. 

 (Μονάδες 3) 

 

 

4α.  Να μεταφέρετε την πρόταση: «Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt» στην παθητική σύνταξη και την πρόταση «Ab his in 

castra delatus est tristis et trepidus» στην ενεργητική σύνταξη. 

                    (Μονάδες 7) 

 

 

4β. Paucis post diebus: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή. 

              (Μονάδες 3) 

 

4γ. Discurrens miles pedes eius animadvertit: Να μεταφέρετε την 

πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Carvela dicit… 

(Μονάδες 3) 

 

4δ. Να εντοπίσετε τις περιπτώσεις αυτοπάθειας στο γ΄ απόσπασμα. Στο 

ίδιο απόσπασμα, όπου είναι δυνατόν, να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, 

ώστε να δηλώνεται κτήση χωρίς αυτοπάθεια. 

(Μονάδες 2) 

 

 

 

Διονυσία Καρβελά 


