
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 40-45 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

- Etsi  senex et corpora infirmo sum, semper  tamen meminero 

urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse. 

- Quin, homo inepte, taces ut consequaris, quod vis ? Sed 

antiquitatem tibi placer dicis, quod honesta et bona sit. 

- Nisi fillium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil 

iam pati possum nec diu miserrima futura sum: 

- Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec 

casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite 

cospicitur et ad Ciceronem defertur. 

ΟΜΑΔΑ 

Α. Να  γίνει μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων. 

20 μονάδες 

Β. 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους 

α) corpore: αιτιατική πληθυντικού 

β) urbem: γενική πληθυντικού 

γ) fillium : κλητική ενικού 

δ) casu : γενική ενικού 

turrim: αφαιρετική ενικού 

5 μονάδες 

2. Να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς παραθετικών στους 

ακόλουθους τύπους (να διατηρηθούν το γένος, η πτώση και ο 

αριθμός των τύπων) 

α) senex  β) infirmo γ) honesta δ) bona ε) libera ( o δεύτερος 

τύπος) στ) diu  ζ) miserrima 

7μονάδες 

3. Αφού εντοπίσετε τις αντωνυμίες των αποσπασμάτων, να 

σημειώσετε το είδος τους και τα τρία γένη στην ονομαστική του 

ενικού. 

4 μονάδες   



 

 

4. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι : 

Vis : β΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

Dicis: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτας 

Pati: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 

Conspicitur : το ίδιο πρόσωπο στην οριστική μέλλοντα 

Defertur : γ΄ πληθυντικό υποτακτική παρακειμένου 

Mortua essem : β ΄πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 

Futurα sum: απαρέμφατο παρακειμένου 

Possum: γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού 

10 μονάδες 

Γ. 1.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις : 

Corpore, casu, tibi,libera( ο πρώτος τύπος) 

2 μονάδες 

2. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των ακόλουθων 

δευτερευουσών προτάσεων ( είδος, εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτική λειτουργία) 

Ut tragulam mitteret, quod honesta et bona sit 

5 μονάδες 

3. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων conservatam 

esse  και pati  και να δικαιολογήσετε την πτώση τους. 

2 μονάδες 

4. Να μετατρέψετε το είδος της σύνταξης στην ακόλουθη 

πρόταση: urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse. 

3 μονάδες 

5. nisi fillium …. mortua essem : αφού αναγνωριστεί ο υποθετικός 

λόγος  να μετετραπεί σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει υπόθεση 

δυνατή/ πιθανή. 

4 μονάδες 

6.veritus : να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. 

8 μονάδες 

7. nisi fillium haberem : να μεταγραφεί η δευτερεύουσα πρόταση 

σε μετοχή 

5 μονάδες 



 

 

8. Quin, homo inepte, taces ut consequaris, quod vis ? Να 

μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση το  Philosophus 

interrogavit…. 

10  μονάδες 

9. Ego nihil ….futura sum: να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με 

εξάρτηση το Mater dixit….. 

5 μονάδες 

Δ. 1. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του ‘’ Ρωμαίου΄΄ λογοτέχνη 

της εποχής του Κικέρωνα. 

5 μονάδες 

2. Να εντοπίσετε στα αποσπάσματα λέξεις ετυμολογικά συγγενείς 

με τις ακόλουθες : 

αντίκα, πάθος, όραση, δεσπότης,στάσις. 

5 μονάδες. 

 

 

 

Bona  fortuna    

 ΛΕΤΤΑ ΜΠΟΚΑ 

     

          

  


