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  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 

   

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. Praedones 

postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide 

Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, 

quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt. 

 

Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi 

paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea 

sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est 

Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in 

matrimonium duxit. 

         Μονάδες 40 

 

 

B. Παρατηρήσεις 

 

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

παρακάτω λέξεις: 

fores:  αφαιρετική ενικού αριθμού 

deis:  κλητική ενικού αριθμού 

domum: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

sede:  γενική πληθυντικού 

puellae:  την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

matrimonium: γενική ενικού 

Μονάδες 6 

 

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

παρακάτω αντωνυμίες και να γράψετε το είδος τους: 

eos : την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος 

mea: κλητική ενικού 

hoc: δοτική ενικού 

Μονάδες 3 
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2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

dextram:  τους άλλους βαθμούς σε ίδιο γένος, αριθμό και πτώση 

longa:  την ίδια πτώση στον ενικό αριθμό στο συγκριτικό βαθμό 

libenter:  το συγκριτικό βαθμό εκεί που είναι 

multum:  τους άλλους δύο βαθμούς 

Μονάδες 6  

        

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

παρακάτω ρηματικούς τύπους, στη φωνή που βρίσκονται: 

solent: απαρέμφατο μέλλοντα    

posuissent:    β΄ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου   

rettulerunt: β΄ενικό  πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα   

revertissent     : απαρέμφατο παρακειμένου 

reserari        : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα   

standi: α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

cederet: α΄ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

vixit:  γενική γερουνδίου 

Μονάδες 8 

 

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

Μονάδες 3 

 

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

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 ................................ στο ................................. 

admiratum : είναι ..................................στο ……......................... 

deis:   είναι ................................ στο ................................. 

standi:  είναι ................................ στο ................................. 

loco:  είναι ................................ στο ................................. 

tibi:  είναι ................................ στο ................................. 

dictum:  είναι ................................ στο ................................. 

paulo:  είναι ................................ στο ................................. 

 

Μονάδες 8 

 

4β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

 «Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt»  

 «ego libenter tibi mea sede cedo».  

                 Μονάδες 7 
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4γ.  abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με 

όλους τους δυνατούς τρόπους.                             

              Μονάδες 3 

   

  

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

εισαγωγή, εκφορά, χρήση):  

 cum ante vestibulum dona posuissent  

 dum vixit 

Μονάδες 6 

 

 

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

δηλώσετε την ίδια συντακτική σχέση με γερούνδιο.  

Μονάδες 3 

 

 

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

των λέξεων: Asia, Roma, locus. 

 

Μονάδες 3 

 

 

 

FORTUNA! 
 

 

   

 


