
 
 

 
 
                                    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
- Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M.Antonii fuerat, Athenas 
confugit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species 
horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, 
similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque 
eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e 
somno eum excitavit. 
- Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt 
urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. 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: 
- 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. Accipe nunc quid postea Nasῑca fecerit. Paucis post 
diēbus cum Ennius ad Nasῑcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit 
Nasica se domi non esse, etsi domi erat. 
- Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. 
Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere 
solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, 
cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis 
salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: 
«Oleum et operam perdidi». 
 
B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα [40 μονάδες] 
 
2. Να σχηματιστούν οι τύποι που ζητούνται [15 μονάδες] 
Exercitu : ο ίδιος τύπος στον πληθυντικό 
Sollicitum : ο ίδιος τύπος στο θηλυκό γένος  
Species : δοτική ενικού 
Hominem : ονομαστική ενικού 
Ingentis : αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους  
Quem : γενική ενικού θηλυκού γένους  
Pecuniam : αφαιρετική ενικού 
Id : γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  
Exemplum : γενική πληθυντικού 
Avis : αφαιρετική ενικού 
Corvus : γενική ενικού 
Salutatione : ονομαστική ενικού 



Mentem : αφαιρετική πληθυντικού 
Domini : δοτική πληθυντικού 
Operam : γενική ενικού 
 
3. Να σχηματιστούν οι τύποι που ζητούνται [15 μονάδες] 
Confugit : απαρέμφατο παρακειμένου Ε.Φ 
Dederat : β’ ενικό οριστικής παρατατικού Π.Φ 
Apparuit : μετοχή ενεστώτα, ονομαστική ενικού θηλυκού γένους  
Respondit : απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα Π.Φ 
Excitavit : β’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα Ε.Φ 
Everterunt : ο ίδιος τύπος στον παρατατικό  
Fuerat : ο ίδιος τύπος στον παρατατικό 
Venisset : γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα Ε.Φ 
Dixisset : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ 
Fecerit : απαρέμφατο ενεστώτα Ε.Φ 
Quaereret :β’ ενικό οριστικής μέλλοντα Π.Φ 
Exclamāvit : σουπίνο σε αφαιρετική 
Doceret : δοτική γερουνδίου 
Impendebat : α’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου Π.Φ 
Perdidi : α’ ενικό υποτακτική υπερσυντελίκου Ε.Φ 
 
4. «Post bellum Actiacum» : Να εκφραστεί με ισοδύναμο τρόπο [3 μονάδες] 
 
5. «Paucis post diēbus» : Να εκφραστεί με ισοδύναμο τρόπο [3 μονάδες] 
 
6. «Id exemplum sutorem quendam incitavit» : Να γίνει μετατροπή σύνταξης  
[5 μονάδες] 
 
7. «cum Ennius ad Nasῑcam venisset» Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα 
πρόταση (είδος – εισαγωγή – εκφορά – συντακτική θέση ) [6 μονάδες] 
 
8. «Audita salutatione» : Να αναλυθεί η αφαιρετική απόλυτη σε χρονική 
μετοχή με τον cum τον ιστορικό – διηγηματικό [3 μονάδες] 
 
9. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις [10 μονάδες] 
Sollicitum : είναι __________________ στο ____________________ 
Hominem : είναι __________________ στο ____________________ 
Quem : είναι __________________ στο ____________________ 
Diu : είναι __________________ στο ____________________ 
Dictator : είναι __________________ στο ____________________ 
Poētam : είναι __________________ στο ____________________ 
Id : είναι __________________ στο ____________________ 
Quendam : είναι __________________ στο ____________________ 
Caesari : είναι __________________ στο ____________________ 
Sui : είναι __________________ στο ____________________ 


