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           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                     ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

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. Cassius servos inclamavit et de homine 

eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem 

somniavit. 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et 

Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. 

Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit 

et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex 

insidiis Fabii Maximi se expedivit. 

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non 

student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur.Locis  frigidissimis pelles solum habent et 

in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque 

potestate. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.             (μονάδες 40) 

Β. 1α). Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω συνεκφορές: 

 

animum sollicitum :        κλητική  πτώση ενικού αριθμού 

ingentis magnitudinis :    αφαιρετική  πτώση ενικού αριθμού 

facie squalida :              δοτική  πτώση ενικού αριθμού 

species horrenda :         δοτική  πτώση ενικού αριθμού 

dux Carthaginiensis :     αφαιρετική πτώση ενικού αριθμού 

omnes gentes:                γενική  πτώση πληθυντικού αριθμού 

cladem Cannensem:        γενική  πτώση ενικού αριθμού 

agro Falerno:                 αιτιατική  πτώση ενικού αριθμού 

 (μονάδες 4) 
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Β.1β). Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

similem :        γενική πτώση πληθυντικού  αριθμού στο ουδέτερο γένος 

species:         αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού  

vi:                  γενική πτώση πληθυντικού αριθμού 

elephantis:     γενική πτώση του ίδιου αριθμού 

insidiis :         αιτιατική πτώση του ίδιου αριθμού 

annos :           κλητική πτώση του ενικού αριθμού 

carne:            ονομαστική πτώση ενικού αριθμού 

pelles:            γενική  πτώση πληθυντικού αριθμού 

fluminibus :   ονομαστική  πτώση πληθυντικού αριθμού 

nomen:           δοτική πτώση ενικού αριθμού 

                                  

                                                                                               (μονάδες 10) 

 

Β.1γ) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες : 

quae:        αιτιατική πτώση, πληθυντικού αριθμού, ουδέτερο γένος 

ei :               αφαιρετική πτώση, πληθυντικού αριθμού, θηλυκό γένος 

ille :             δοτική πτώση, ενικού αριθμού , ίδιο γένος 

neminem :    δοτική πτώση, ενικού αριθμού, ίδιο γένος 

eandem :     γενική πτώση, πληθυντικού αριθμού, ίδιο γένος 

 

 (μονάδες 7) 

 

Β2α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους ( για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο) 

 

apparuit:     απαρέμφατο παρακειμένου παθητικής φωνής 

esse:           γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  

excitavit :   β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής 

cupivit  :     απαρέμφατο ίδιου χρόνου ενεργητικής φωνής 

viderant :    γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

dederat:     γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

aspexit:      το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθμό στην οριστική ενεστώτα στην άλλη     

                   φωνή 
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audire :           γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια  

                       φωνή 

expugnavit:     β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα και στην παθητική φωνή 

seiungunt :      γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στη φωνή που  

                       βρίσκεται 

habent :         απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

componere:     γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια  

                      φωνή 

expedivit :      γ΄ πληθυντικό  πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

gerit:              απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα παθητικής φωνής 

creantur :      απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

  

                                                                                              (μονάδες 15) 

 

Γ 1α) Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων : 

e somno :              είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

magnitudinis:        είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

servos:                 είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

Orcum :               είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

cum  elephantis: είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

Romanorum:         είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

pavidus :             είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

rei :                    είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

lacte:                  είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

pelles:                 είναι……………………………………………… στο ………………………………………………… 

 

 (μονάδες 5) 

 

Γ 1β) : Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda.Να 

αναγνωριστεί συντακτικά η δευτερεύουσα πρόταση της περιόδου που προηγείται και να 

δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής και εκφοράς της. 

  

                                                                                             (μονάδες 3) 
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Γ1γ) : In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Να δηλωθεί η αυτοπάθεια 

στην πρόταση για το ά και β΄ ενικό πρόσωπο. 

                                                          

                                                               (μονάδες 2) 

 

Γ1δ) : cladem Cannensem :Να μετατρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση. 

 

                                                                                        (μονάδες 2) 

 

 

Γ2α) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις παρακάτω προτάσεις : 

 

Quem simul aspexit Cassius… 

Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. 

 

                                                                                        (μονάδες 3) 

 

 

Γ2β) Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με την εξάρτηση που σας 

δίνεται κάθε φορά : 

 

Illi neminem viderant. ( Illi dicuntur…) 

Germani non student agriculturae. ( scriptor scribit….) 

    

                                                                                       (μονάδες 3) 

 

 Γ2γ) Οι υπογραμμισμένες προτάσεις να συμπτυχθούν και να γίνουν μετοχές. 

Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit. 

Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. 

 

                                                                                      (μονάδες 4) 

 

Γ2δ) Να μεταφερθεί η πρόταση στον άλλο αριθμό : 

Locis  frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. 

 

 (μονάδες 2) 
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