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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  
 
Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό (κοντά) στην Αρδέα ήταν 

εξόριστος εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που δεν είχε μοιραστεί 

ακριβοδίκαια, αν και ήταν απών, αναγορεύτηκε/έγινε δικτάτορας. Αυτός 

ακολούθησε τους Γαλάτες που ήδη έφευγαν ∙ αφού τους εξολόθρευσε , 

πήρε πίσω  όλο το χρυσάφι. Επειδή αυτό ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνομά 

του στην πόλη. 

 

Μετά από λίγες μέρες, όταν ήρθε ο ΄Εννιος στον Νασικά και τον ζητούσε 

από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε πως δεν ήταν σπίτι, αν και ήταν σπίτι. 

Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς έλεγε ψέματα τόσο 

φανερά, του είπε: «Τι  είναι (συμβαίνει); Εγώ δε γνωρίζω τη φωνή σου;» 

Θέλεις (μήπως) να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι άνθρωπος 

αναιδής. 

 

Ο Άκκιος, που ήταν πολύ μικρότερος στην ηλικία, την τραγωδία του, της 

οποίας το όνομα είναι «Ατρέας», διάβασε σ΄ αυτόν που το επιθυμούσε. 

Τότε ο Πακούβιος του είπε πως ήταν βέβαια ηχηρά και μεγαλόπρεπα, 

όσα είχε γράψει αλλά του φαίνονταν κάπως τραχιά και στυφά/άγουρα. 

«Έτσι είναι» είπε ο Άκκιος «όπως τα λες ∙ κι ούτε βέβαια μετανιώνω γι’ 

αυτό”. 

Μονάδες 40  
 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
  
1α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω 

τύπους: 
 

iure  : την αιτιατική ενικού αριθμού ius 

absens :την αφαιρετική ενικού αριθμού absente (επιρρηματική 

μετοχή) 

civitati :τη γενική πληθυντικού αριθμού  civitatum/civitatium 

paucis :τον αντίστοιχο τύπο στο 

συγκριτικό βαθμό  

paucioribus 

diebus      :την ονομαστική πληθυντικού 

αριθμού  

dies 

vocem :την κλητική ενικού αριθμού  vox 

impudens   : την ονομαστική πληθυντικού στο impudentia 
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ουδέτερο γένος 

minor  :τη γενική ενικού στο θηλυκό 

γένος 

minoris 

Atreus : την αιτιατική ενικού αριθμού Atreum/Atrea 

duriora : τον αντίστοιχο τύπο στο θετικό 

βαθμό 

dura 

Μονάδες 10  

 

 

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

παρακάτω αντωνυμίες και το είδος τους:  
 

  ΕΙΔΟΣ 

is:  την αιτιατική πληθυντικού 

αριθμού στο  γένος που βρίσκεται 

eos δεικτική 

se:  τη γενική πληθυντικού 

αριθμού στο πρόσωπο  που βρί-

σκεται  

sui προσωπική 

quid ( το 2ο): την αιτιατική ενικού 

στο θηλυκό γένος 

quem ερωτηματική 

ουσιαστική 

suam: τον αντίστοιχο τύπο στο 

δεύτερο πρόσωπο 

tuam κτητική 

cui:  την αφαιρετική ενικού στο 

γένος που βρίσκεται     

qua αναφορική 

Μονάδες 5  

 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους 
παρακάτω ρηματικούς τύπους:  
 

divisam :το γ΄ενικό υποτακτικής παρακειμένου 

στην ίδια φωνή 

divisus-a-um sit 

interemptis: το β΄πληθυντικό πρόσωπο 

υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

interimatis 

recepit: τη δοτική γερουνδίου recipiendo 

dedit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής  

ενεστώτα στην ίδια  φωνή  

dant 

venisset  : τον  αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική 

περιφραστική συζυγία 

venturus-a-um 

fuisset 
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quaereret: το α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής 

συντελεσμένου μέλλοντα  στην  ίδια φωνή.  

quaesivero 

inquit : το β΄ ενικό του ίδιου χρόνου inquisti 

cognosco: το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη 

φωνή  

cognitum iri 

vis: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και το γ΄ 

πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

vultis 
velint 

scire: το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα scito 

responderit: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική respondit 

dixit : το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις 

δύο φωνές 

dic 

dicere 

paenitet : το απαρέμφατο παρακειμένου paenituisse 

  Μονάδες 15 

 
 

3α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:   
 

 iure: αφαιρετική οργανική του τρόπου στη μετοχή non divisam. 

 absens: εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος, δηλώνει το σύγχρονο, έχει ενεργητική διάθεση και λειτουργεί 

ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο ρήμα est factus. 

 dictator: κατηγορούμενο μέσω του συνδετικού ρήματος est factus 

στο υποκείμενό του Camillus. 

 civitati: έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα dedit. 

 se: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου non esse, ευθεία 

αυτοπάθεια (αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος εξάρτησης) και, αν 

και υπάρχει ταυτοπροσωπία, το υποκείμενο του απαρεμφάτου τέθηκε σε 

αιτιατική (λατινισμός ειδικού απαρεμφάτου). 

 multo: αφαιρετική οργανική του μέτρου ή της διαφοράς από το 

minor. 

 sibi: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το videri. 

 acerbiora: κατηγορούμενο από το videri στο υποκείμενό του ea και 

δηλώνεται απόλυτη σύγκριση (λείπει ο β΄ όρος γιατί η σύγκριση ξεπερνά 

το λογικό μέτρο). 

 me: αιτιατική του προσώπου που μετανιώνει από το ρήμα paenitet. 

 Μονάδες 9  
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β. Να κάνετε την ακολουθία των χρόνων στις δευτερεύουσες 
προτάσεις του δεύτερου αποσπάσματος:  
 

 cum Ennius ad Nasicam venisset: η δευτερεύουσα πρόταση 

εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου, venisset, γιατί εξαρτάται από 

ιστορικό χρόνο, exclamavit, άρα δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.  

 

 eum a ianua quaereret: η δευτερεύουσα πρόταση εκφέρεται με 

υποτακτική παρατατικού, quaereret, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, 

exclamavit, άρα δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  

 

 quid Nasica responderit: η δευτερεύουσα πρόταση εκφέρεται με 

υποτακτική παρακειμένου, responderit, γιατί εξαρτάται από αρκτικό 

χρόνο,  το scire που εξαρτάται από το vis, άρα δηλώνει το προτερόχρονο 

στο παρόν.  

 Μονάδες 6  
 

γ. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην παθητική 

σύνταξη:  

 Quod illic appensum civitati nomen dedit→ nomen illic appenso 
civitati ab eo datum est. 

 Accius tragoediam suam ei desideranti legit → tragoedia sua ei 
desideranti ab Accio lecta est. 
             Μονάδες 4  
 

4α. Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές των φράσεων:  

propter Veientanam praedam → ex Veientana praeda 

paucis post diebus → post paucos dies 

          Μονάδες 3 

 

4β. Να δηλώσετε την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους: 

Homo es impudens: noli esse homo impudens 

    ne fueris homo impudens   

     

Μονάδες 4 

4γ. a ianua: Να αντικατασταθεί από τον κατάλληλο τύπο των παρακάτω 

λέξεων, ώστε να εκφράζει την ίδια συντακτική θέση. 

Ο εμπρόθετος προσδιορισμός δηλώνει στάση σε τόπο. Επομένως:  

Athenae: Athenis (απρόθετη αφαιρετική, γιατί είναι όνομα πόλης, α΄ 

κλίσης και πληθυντικού αριθμού) 

Corinthus: Corinthi (απρόθετη γενική, γιατί είναι όνομα πόλης, β΄ 

κλίσης και ενικού αριθμού) 
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Asia: in Asia (εμπρόθετα, in+ αφαιρετική) 

ille locus: illo loco (απρόθετη αφαιρετική, γιατί το ουσιαστικό loco 

συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό)  

Μονάδες 4 

                   

 

  

 

 


