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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο 

κήτος, το οποίο βλάπτει/αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά 

στους κατοίκους: «βασιλικό σφάγιο αρέσει στο θεό!». … Ξαφνικά 

καταφθάνει πετώντας με τα φτερωτά του σανδάλια ο Περσέας. Βλέπει την 

κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της. 
 

Ο Σίλιος Ιταλικός, επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άνδρας. Τα δεκαεπτά 

βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι ωραία. Τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σ’ εκείνα τα 

μέρη κατείχε πολλά χωράφια. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε 

(να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα 

του. 

 

Ο  νους  και  η  ψυχή  και  σκέψη  και  η  κρίση  της πολιτείας 

βρίσκονται στους νόμους.  Όπως τα σώματά μας δεν υπάρχουν χωρίς 

νου, έτσι και η πολιτεία δε στέκεται χωρίς νόμο. Οι άρχοντες είναι 

υπηρέτες  των  νόμων,  οι  δικαστές  ερμηνευτές  των  νόμων,  τελικά  

όλοι είμαστε υπηρέτες των νόμων ˙ γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε 

ελεύθεροι. 

 (Μονάδες 40) 

 

 

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

κλίση τους: 

  ΓΕΝΟΣ ΚΛΙΣΗ 

deo: την κλητική ενικού 
αριθμού 

deus/dive αρσενικό β΄ 

animum: την αιτιατική 

πληθυντικού αριθμού 

animos αρσενικό β΄ 

Vergili: την κλητική 
ενικού αριθμού 

Vergilii/i αρσενικό β΄ 

ingenium: τη γενική 
ενικού αριθμού 

ingenii/i ουδέτερο β΄ 

Mens: τη γενική 

πληθυντικού αριθμού 

mentium θηλυκό γ΄ 

civitatis: τη γενική 
πληθυντικού αριθμού 

 

civitatum/-ium θηλυκό γ΄ 

lege: τη γενική ενικού legis θηλυκό γ΄ 
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αριθμού 

iudices: την ονομαστική 

ενικού αριθμού 

iudex αρσενικό γ΄ 

 

 (Μονάδες 8) 

 

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

των αντωνυμιών: 

  ΕΙΔΟΣ 

quae: την αιτιατική ενικού 

στο ίδιο γένος και τη γενική 

πληθυντικού 

quam-quarum αναφορική 

eius (το πρώτο): την 

ονομαστική ενικού και 

πληθυντικού του ουδετέρου  

id-ea δεικτική 

se: τη γενική πληθυντικού 

στο α΄ πρόσωπο και τη τη 

δοτική ενικού στο β΄ 

πρόσωπο 

nostri/nostrum 

tui 

προσωπική 

 (Μονάδες 6) 

 

 

2α. Να γράψετε την ονομαστική ενικού και την αιτιατική 

πληθυντικού αριθμού των συνεκφορών: 

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΕΝΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

calceis pennatis calceus pennatus calceos pennatos 

libri pulchri liber pulcher libros pulchros 

bello secundo bellum secundum bella secunda 

illis locis ille locus illa loca 

 

(Μονάδες 4) 

 

 2β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

urget: το α΄ ενικό του μέλλοντα urgebo 

nocet: τo α΄ πληθυντικό του ενεστώτα  nocemus 

respondet: το σουπίνο responsum 

advolat: το β΄ πληθυντικό του μέλλοντα  advolabitis 

tenebat: το γ΄ πληθυντικό του ενεστώτα tenent 

studebat: το γ΄ πληθυντικό του μέλλοντα studebunt 

stat: το γ΄ ενικό του παρατατικού  stabat 

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

eras-erunt 
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 (Μονάδες 9) 

 

2γ. possumus:  

Να γράψετε το γ΄ενικό ενεστώτα: potest 

το α΄πληθυντικό παρατατικού: poteramus 

και το γ΄πληθυντικό μέλλοντα: poterunt 

(Μονάδες 3) 

 

 

3α. Να συμπληρώσετε τα κενά:  

Aethiopiae: είναι γενική κτητική στο oram. 

forma: είναι αφαιρετική του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου που 

εξαρτάται από το ρήμα stupet.   

poeta: είναι (ομοιόπτωτος προσδιορισμός) παράθεση στο υποκείμενο 

Silius Italicus. 

eius (το πρώτο): είναι γενική του δημιουργού στο υποκείμενο libri.  

annis: είναι  αφαιρετική του χρόνου, συγκεκριμένα δηλώνει χρονική 

στιγμή και εξαρτάται από το ρήμα tenebat.   

suae: είναι επιθετικός προσδιορισμός στο vitae και δηλώνει ευθεία ή 

άμεση αυτοπάθεια (αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην οποία 

βρίσκεται). 

tenerum: είναι επιθετικός προσδιορισμός στο animum.   

sic (το δεύτερο):  είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο 

ρήμα possumus.    

interpretes: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο iudices μέσω του 

(εννοούμενου) συνδετικού ρήματος sunt. 

esse: είναι αντικείμενο στο ρήμα possumus και τελικό απαρέμφατο. 

liberi: είναι κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο nos μέσω του 

συνδετικού τύπου esse. 

(Μονάδες 11) 

 

 

3β. «Ut corpora nostra sine mente»:  

Είδος: Δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση που 

δηλώνει τρόπο. 

Σύνταξη:  

non stant: εννοούμενο ρήμα  

corpora : υποκείμενο του ρήματος 

nostra: επιθετικός προσδιορισμός στο corpora 

sine mente: εμπρόθετος προσδιορισμός της έλλειψης/τρόπου και 

εξαρτάται από το εννοούμενο ρήμα non stant. 

 

(Μονάδες 3) 
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4α. Να συντάξετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του 

κειμένου:  

ad oram: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση προς τόπο και 

συγκεκριμένα προσέγγιση και εξαρτάται από το ρήμα urget. 

de bello: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς που εξαρτάται από 

το ρήμα sunt. 

in Campania: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο 

και εξαρτάται από το ρήμα tenebat. 

in locis: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο και    

εξαρτάται από το ρήμα possidebat. 

in legibus: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει  στάση σε τόπο 

μεταφορικά και εξαρτάται από το ρήμα posita est. 

sine mente: εμπρόθετος προσδιορισμός της έλλειψης/τρόπου και 

εξαρτάται από το εννοούμενο ρήμα non stant. 

sine lege: εμπρόθετος προσδιορισμός της έλλειψης/τρόπου και  

εξαρτάται από το ρήμα non stat. 

 

(Μονάδες 7) 

 

 

 

4β. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω προτάσεις 

και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας: 

 Civitas sine sententiam non stat: sine sententia: η πρόθεση sine 

συντάσσεται με αφαιρετική. 

 Magistratus sunt servos legibus:  

servi: κατηγορούμενο στο υποκείμενο magistratus, άρα σε πτώση 

ονομαστική. 

legum: γενική που εξαρτάται από το servos, άρα γενική αντικειμενική. 

 Belua marinam nocet incolas Aethiopiae. 

marina: επιθετικός προσδιορισμός στο υποκείμενο,  άρα σε πτώση 

ονομαστική. 

incolis: σε δοτική πτώση, γιατί το ρήμα nocet συντάσσεται με δοτική. 

 

(Μονάδες 5) 

 

 

 

 4γ. Να συντάξετε τις δοτικές του κειμένου: 

incolis: αντικείμενο στο ρήμα nocet 
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incolis: αντικείμενο στο ρήμα respondet 

deo: αντικείμενο στο ρήμα placet 

gloriae: αντικείμενο στο ρήμα studebat 

(Μονάδες 4) 

 


