
 

 

 

 

 

 

1o ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 3 -27 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

     (1)  Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis 

conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus 

imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra 

importare iubet. 

   (2)  Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. 

Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi 

neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque 

speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii 

confirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit. 

      (3) Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus 

proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a 

mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, 

remollescunt homines atque effeminantur. 

      (4) Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium 

proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens 

miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum 

imperatorem eum salutavit. 

   (5)  is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis 

aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: 



nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc 

factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est. 

    (6) Cum P. Cornēlius Nasῑca ad Ennium poētam venisset eique 

ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, 

Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. 

   (7) «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; 

meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in 

pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba 

nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim 

vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria». 

 

Να γράψετε τη μετάφραση των κειμένων 1,3, 5, 7. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 40 

 

Β1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι : 

I. Belgis : ονομαστική πληθυντικού. 

II. Homine : κλητική ενικού 

III. Res turpis et iners : γενική πληθυντικού, αφού μεταφέρετε τα 
επίθετα στον συγκριτικό βαθμό. 

IV. Equestribus proeliis : αιτιατική ενικού. 
V. Discurrens miles : αφαιρετική ενικού. 

VI. Imperatorem : ο ίδιος τύπος στον πληθυντικό αριθμό. 
VII. Iussu : αιτιατική ενικού. 
VIII. Me : δοτική ενικού. 
IX. Dura : αφαιρετική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους. 
X. Paucis diebus : ονομαστική ενικού. 
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Β2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι : 

I. Conlocat : το απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής 
φωνής. 



II. Remanere : το β ενικό προστακτικής ενεστώτα 
ενεργητικής φωνής. 

III. Iubet : το γ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 
παθητικής φωνής. 

IV. Adfecit : η αιτιατική ενικού του θηλυκού γένους του 
γερουνδιακού. 

V. Animadvertit : η αιτιατική πτώση του σουπίνου. 
VI. Rediit : το β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και το γ 

ενικό της υποτακτικής ενεστώτα. 
VII. Fiunt : το απαρέμφατο μέλλοντα και το β ενικό 

προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
VIII. Est : το γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα. 
IX. Dedit : το α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα της 

παθητικής περιφραστικής συζυγίας. 
X. Reversus est : το γ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β3. Α) Να γραφεί η ονομαστική ενικού και αφαιρετική ενικού του 
ουδετέρου γένους των επιθέτων και των τριών βαθμών των 
παρακάτω τύπων : turpis, meliora. 

Β)) να γραφούν και οι τρεις βαθμοί των επιρρημάτων που 
προέρχονται από τα παρακάτω επίθετα : iners, dura 

Γ) να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις : dicitur(5), scribam(7). 

Δ) να κλιθούν και στους δύο βαθμούς, στο γένος που βρίσκονται οι 
τύποι μέσα στο κείμενο : abeuntes (5) , id (7) , meliora (7) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

B4. Na αναγνωρισθούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του 
κειμένου. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Β5.  Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt: να γίνει 
αναλυτική σύνταξη της περιόδου. 



ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Β6. α) ut arbitrantur / quod illic aurum pensatum est / quae 

deinceps scribam: να αναγνωρισθεί το είδος των προτάσεων και 
να γραφεί η λειτουργία τους. 

β) ut dicis;: να δικαιολογηθεί η εκφορά της πρότασης και να γραφεί 
η λειτουργία της. 

γ) Discurrens miles pedes eius animadvertit;: Να εξαρτηθεί από τη 

φράση Scriptor dixit. 
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Β7. Α) Paulo post : να δηλωθεί διαφορετικά ο χρόνος 

Β) in Belgis : να δηλωθεί η κίνηση  σε / απομάκρυνση από τόπο. 

Γ) exterritus : να αναλυθεί σε πρόταση, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δηλώνεται η υποκειμενική αιτιολογία. 

Δ) Discurrens miles : να μετατραπεί η επιθετική  μετοχή σε 
αναφορική πρόταση. 

Ε) pedes eius : να δηλωθεί η κτήση με αυτοπάθεια. 

Στ) Nasica sensit illam domini iussu id dixisse:  

Να γίνει αναλυτική αναγνώριση και σύνταξη του απαρεμφάτου 
(είδος / λειτουργία / υποκείμενα και αντικείμενά τους / 
ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία).  
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