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                             Διαγώνισμα Λατινικά 

 
 

Α. Κείμενο 

 

Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum 

salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, 

dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus est. 

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute 

antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu 

consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes 

fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes 

fugati erant, morte multavit. 

Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non 

possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum 

legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu 

ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille 

epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. 

 

 

 

Β. Παρατηρήσεις  

 

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.                                   

                                                                                                                              ( 40 μονάδες ) 

 

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω : 

 

discurrens miles: γενική ενικού αριθμού 

commilitones suos : γενική πληθυντικού αριθμού 

viribus suis : αφαιρετική ενικού αριθμού 

certamen: αιτιατική ενικού αριθμού 

fortior: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους 

cuius: γενική πληθυντικού στο  θηλυκό γένος  

morte: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

epistulam conscriptam: αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 

Graecis litteris: η γενική πληθυντικού αριθμού 

casu: η αιτιατική πληθυντικού  αριθμού 
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turrim: η αφαιρετική ενικού και η γενική πληθυντικού 

tertio die: η αιτιατική ενικού αριθμού 

 

                                                                                                                           ( 6,5 μονάδες )                                                                                                                     

 

 

 

2.β. Να μεταφερθούν οι παρακάτω αντωνυμίες  στον άλλο αριθμό διατηρώντας την πτώση και το 

γένος. 

 

cuius : 

quam : 

se : 

haec : 

ille : 

 

                                                                                                                             ( 2,5 μονάδες ) 

 

2.γ. Να γράψετε τους βαθμούς που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω τύπους : 

 

nobili : τα παραθετικά του επιθέτου στην ίδια πτώση και τα παραθετικά του επιρρήματος 

fortior : τα παραθετικά του επιθέτου στην ίδια πτώση και τα παραθετικά του επιρρήματος 

celeriter : τα παραθετικά του επιρρήματος 

 

 

                                                                                                                                (3  μονάδες ) 

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους   

 ( για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) : 

 

miseratur : απαρέμφατο μέλλοντα 

adduxit : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

congrediamur: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου 

confisus: σουπίνο αφαιρετική πτώση 

permotus: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού 

ruit: γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα 

spoliavit: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

fugati erant: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του ίδιου χρόνου 

multavit: απαρέμφατο παρακειμένου 

mitteret : το α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

adire: η ονομαστική και γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα 
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abiciat: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

conspicitur: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

adhortatur: το απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα 

 

 

                                                                                                                              ( 15  μονάδες )  

 

4.α    quanto miles Latinus Romano virtute antecellat. 

         ut tragulam mitteret 

 

Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων , να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία και να 

δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους  

 

                                                                 ( 5  μονάδες )  

 

4.β Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις : 

 

latentem :  

armis : 

tragulae : 

se : 

milites : 

 

                                                                  ( 5  μονάδες ) 

 

5. a. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum 

miseratur. 

 

Sed consul, cum in castra revertisset , morte multavit. 

 

Να συμπτυχθούν  οι υπογραμμισμένες προτάσεις  σε μετοχές 

      

                                                                                                                               ( 4  μονάδες ) 

 

5.β. Congrediamur : να δηλωθεί η απαγόρευση στο  β΄ πληθυντικό πρόσωπο. 

  

                                                                                                                               ( 2  μονάδες ) 
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5. γ. cuius opera : να γραφεί ο προσδιορισμός του μέσου με άλλο αντίστοιχο ισοδύναμο τρόπο. 

   

                                                                                                                               ( 2  μονάδες ) 

 

 

 5. δ. tertio post die : να δηλωθεί ο προσδιορισμός με ισοδύναμο τρόπο. 

                                                                                                         

                                                                                                                                ( 1  μονάδα ) 

    

5. ε . quam ob rem : να δηλωθεί η επιρρηματική σχέση με ισοδύναμο τρόπο 

 

                                                                  ( 2  μονάδες ) 

 

5. στ. ut singularis proelii eventu cernatur :  

 

Na δηλωθεί ο σκοπός με  τον εμπρόθετο τύπο της αιτιατικής του γερουνδίου και το σουπίνο. 

  

                                                                                                                               ( 2  μονάδες ) 

 

6. a. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. 

Na αντικατασταθεί η δευτερεύουσα πρόταση με ισοδύναμο τρόπο. 

                                                                                                      

                                                                                                                               ( 2  μονάδες ) 

 

6. β. cum in castra revertisset:να αλλάξετε την εισαγωγή και την εκφορά της δευτερεύουσας 

πρότασης χωρίς να αλλάξει η χρονική της βαθμίδα. 

    

                                                                                                                             ( 2  μονάδες ) 

 

6. γ. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. 

 

Να γίνει απαρεμφατική σύνταξη με την εξάρτηση που σας δίνεται κάθε φορά. 

 

Scriptor narrat… 

Caesar narrat…… 

Caesar dicebatur ……… 

                                                                 ( 6  μονάδες ) 

 

 

 


