
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ  

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

κ. 21-34 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:  

 
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter 

Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est 
factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum 
omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit. 
 

Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?” 
inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica 

responderit?. Homo es impudens.   
 

Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui "Atreus" 

nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem 

esse  et grandia quae  scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et 

acerbiora.   

Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae 

appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile 

auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam 

domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti 

iussit. 

Μονάδες 40 
  

Β. Παρατηρήσεις  

1α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω 
τύπους: 
diu  : τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος 

iure  : την αιτιατική ενικού αριθμού 
absens :την αφαιρετική ενικού αριθμού 

civitati :τη γενική πληθυντικού αριθμού   

vocem :την κλητική ενικού αριθμού  
impudens: την ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος  
Atreus :την αιτιατική ενικού αριθμού 

duriora : τον αντίστοιχο τύπο στο θετικό βαθμό και το θετικό βαθμό 

του επιρρήματος       Μονάδες 9 

  



 

 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω αντωνυμίες και το είδος τους:  
quid ( το 2ο): την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 

suam: τον αντίστοιχο τύπο στο δεύτερο πρόσωπο 

cui:  την αφαιρετική ενικού στο γένος που βρίσκεται     
se:  τη γενική πληθυντικού αριθμού στο γένος  που βρίσκεται  

ea:  την ονομαστική ενικού αριθμού στο  γένος που βρίσκεται 
Haec: τον αντίστοιχο τύπο στον ενικό αριθμό 

Μονάδες 6  

 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα:  
divisam: το γ΄ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

est factus: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 

abeuntes: το γ΄πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα και τη γενική 

ενικού στο θηλυκό γένος στη μετοχή ενεστώτα 

interemptis: το αρσενικό γένος του γερουνδιακού στην ονομαστική 

ενικού 

recepit: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 

dedit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής  ενεστώτα στην παθητική 

περιφραστική συζυγία  

mentiebatur: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής  μέλλοντα 

cognosco: το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή  

vis: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

scire: το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα 

responderit: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική 

abiectis: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή  

admiratum :   το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

rettulerunt:  το β΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  

Μονάδες 15 
 

3α. absens, dictator, civitati, multo, sibi, acerbiora, se: Να 
χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις.    

 Μονάδες 7 
 

β.   Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω προτάσεις και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 Praedones paupertatem Scipionem admirati sunt. 

 Cum ille tragoedias poetae audiat, dixit eas esse grandioribus. 

 Nasica indignatus erat, quod Ennius ipsum non cognosceret. 

  Μονάδες 4  
 



 

 

γ.  Quod illic appensum civitati nomen dedit, is fores reserari 

eosque intromitti iussit: Να μεταφερθούν οι προτάσεις στην άλλη 

σύνταξη (ενεργητική-παθητική). Να δηλώσετε το υποκείμενο των 

απαρεμφάτων.  

             Μονάδες 3,5  
 

4α. abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

   Μονάδες 4 

 

4β. Homo es impudens: Να δηλώσετε την απαγόρευση και με τους δύο 

τρόπους.        Μονάδες 4 

 

4γ. Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του 

2ου, 3ου και 4ου αποσπάσματος (εκτός από την πρόταση της 

παρατήρησης 5β), να γράψετε με τι εισάγονται και να αιτιολογήσετε 

την εκφορά τους. 

         Μονάδες 3 

 

5α. Να μεταφράσετε στα Λατινικά την παρακάτω πρόταση: Αφού ο 

Κάμιλλος εξολόθρευσε τους ληστές, οι πολιτείες έγιναν μεγαλοπρεπείς. 

Μονάδες 2 

5β. quod Nasica tam aperte mentiebatur: Να αναγνωρίσετε 

αναλυτικά τη δευτερεύουσα πρόταση.    Μονάδες 2,5 

 

FORTUNA !  

MAGISTRA LATINA CARVELA DIONYSIA  

 

 

 

  

 

 

Lege!  

Si non...  

ad leones ! 


