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  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  
 

 

Μόλις οι ληστές παρατήρησαν αυτό, αφού πέταξαν τα όπλα τους πλησίασαν 

την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα (να το ακούς και 

να μην το πιστεύεις/απίστευτο στο άκουσμα!) ότι είχαν έρθει για να 

θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά στον Σκιπίωνα, 

αυτός διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και αυτοί να μπουν μέσα. Οι ληστές 

προσκύνησαν τις παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό και φίλησαν με 

πάθος το δεξί χέρι του Σκιπίωνα. Αφού άφησαν μπροστά στην είσοδο δώρα 

τα οποία οι άνθρωποι συνηθίζουν να προσφέρουν στους αθάνατους θεούς, 

επέστρεψαν στα λημέρια τους. 

 

Τελικά  η κοπέλα, κουρασμένη  από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη 

θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε 

στην κοπέλα: «εγώ πρόθυμα σου παραχωρώ τη θέση μου». Αυτό το λόγο λίγο 

αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε. Πέθανε δηλαδή η Καικιλία, 

την οποία ο Μέτελλος, όσο ζούσε, αγαπούσε πολύ∙ αργότερα αυτός 

παντρεύτηκε την κοπέλα. 

Μονάδες 40 

 

B. Παρατηρήσεις 

 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

 

fores:  αφαιρετική ενικού αριθμού fore 

deis:  κλητική ενικού αριθμού deus/dive 

domum: αιτιατική πληθυντικού αριθμού domos 

sede:  γενική πληθυντικού sedum 

puellae:  την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό puellis 

matrimonium: γενική ενικού matrimonii/i 

Μονάδες 6 
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1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω αντωνυμίες και να γράψετε το είδος τους: 

  ΕΙΔΟΣ 

eos : την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος ea δεικτική 

mea: κλητική ενικού mea προσωπική 

hoc: δοτική ενικού huic δεικτική 

Μονάδες 3 

 

2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

dextram:  τους άλλους βαθμούς σε ίδιο 

γένος, αριθμό και πτώση 

dexteriorem/dextimam 

longa:  την ίδια πτώση στον ενικό αριθμό 

στο συγκριτικό βαθμό 

longiore 

libenter:  το συγκριτικό βαθμό εκεί που είναι libentius 

multum:  τους άλλους δύο βαθμούς plus-plurimum 

Μονάδες 6  

 

2β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους 

παρακάτω ρηματικούς τύπους, στη φωνή που βρίσκονται: 

 

solent: απαρέμφατο μέλλοντα   soliturum-am-um esse 

solituros-as-a esse 

posuissent:    β΄ενικό πρόσωπο οριστικής 

παρακειμένου   

posuisti 

rettulerunt: β΄ενικό  πρόσωπο προστακτικής 

ενεστώτα   

refer 

revertissent: απαρέμφατο παρακειμένου revertisse/reversum-am-

um esse, reversos-as-a 

esse 

reserari : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

ενεστώτα   

reserantur 

standi: α΄ πληθυντικό υποτακτικής 

υπερσυντελίκου 

stetissemus 

cederet: α΄ ενικό οριστικής ενεστώτα 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

cessurus-a-um sum 

vixit:  γενική γερουνδίου vivendi 

Μονάδες 8 

 

 

3α. mortua est: Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό 

ενεστώτα: 

Οριστική: moreris/-re 
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Υποτακτική: moriaris/-re 

Προστακτική: morere 

Μονάδες 3 

 

3β.   admiratum: Να γράψετε τα ρηματικά επίθετα του ρήματος: 

Μετοχή ενεστώτα: admirans 

Μετοχή μέλλοντα: admiraturus-a-um 

Μετοχή παρακειμένου: admiratus-a-um 

Γερουνδιακό: admirandus-nda-ndum 

Μονάδες 4 

 

 

4α: Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να 

συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε 

λέξης:  

fores: είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου reserari (ετεροπροσωπία). 

admiratum :  είναι αιτιατική σουπίνου που δηλώνει σκοπό και εξαρτάται 

από το απαρέμφατο venisse. 

deis:  είναι έμμεσο αντικείμενο του απαρεμφάτου consecrare. 

standi: είναι γενική γερουνδίου σε θέση γενικής αντικειμενικής στο mora. 

loco:  είναι αντικείμενο του ρήματος cederet. 

tibi: είναι δοτική προσωπική χαριστική στο ρήμα cecidit. 

dictum: είναι αντικείμενο του ρήματος confirmavit. 

paulo: είναι  αφαιρετική οργανική του μέτρου ή της διαφοράς στο post. 

 

Μονάδες 8 

 

4β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

 Ενεργητική σύνταξη: Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt. 

Παθητική σύνταξη: Haec postquam Scipioni a domesticis relata sunt. 

 

 Ενεργητική σύνταξη: ego libenter tibi mea sede cedo. 

Παθητική σύνταξη: Mea sedes libenter tibi ceditur a me. 

                 Μονάδες 7 

 

  

4γ.  abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με 

όλους τους δυνατούς τρόπους: 

 Cum (praedones) arma abiecissent. 

 Postquam (praedones) arma abiecerunt (-ere). 

          Μονάδες 3 
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5α. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, χρήση):  

 

 cum ante vestibulum dona posuissent:  

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό 

σύνδεσμο cum, τον ιστορικό-διηγηματικό, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις 

διηγήσεις του παρελθόντος. Ο cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση 

ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση. Δημιουργεί μια σχέση 

αιτίου-αιτιατού ανάμεσά τους.  

Εκφέρεται με υποτακτική, είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού 

στοιχείου που υπάρχει σ’ αυτήν, χρόνου υπερσυντελίκου «posuissent», γιατί 

εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, το «reverterunt» και δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. 

Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα 

εξάρτησης reverterunt. 

 

 dum vixit: 

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό 

σύνδεσμο dum.  

Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από καθαρά χρονική 

άποψη. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου vixit και 

αναφέρεται στο παρελθόν (παρατηρούμε ότι και η πρόταση εξάρτησης 

«quam Metellus multum amavit» εκφέρεται με τον ίδιο χρόνο). 

Η πρόταση δηλώνει το σύγχρονο και συγκεκριμένα την παράλληλη 

διάρκεια. 

Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα 

εξάρτησης amavit. 

Μονάδες 6 

 

 

5β. auditu: Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο του τύπου και να 

δηλώσετε την ίδια συντακτική σχέση με γερούνδιο.  

auditu: αφαιρετική σουπίνου που δηλώνει αναφορά και εξαρτάται από το 

επίθετο incredibile. 

Ισοδύναμη μορφή γερουνδίου: ad audiendum, ex audiendo. 

Μονάδες 3 

 

5γ. domum: Να συνταχθεί και να αντικατασταθεί από τον κατάλληλο τύπο 

των λέξεων:  

 Asia: in Asiam 

 Roma: Romam 

 locus: in loco 

Μονάδες 3   

 


