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                  Διαγώνισμα Λατινικά Γ Λυκείου 

 

 

Α. Κείμενο 

 

Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum 

emit. 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. 

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae 

vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt 

coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt;  quorum auctoritatem 

secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, 

crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana 

castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat 

coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur. 

Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 

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. 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: 

«Hostes adventare audio;» 

 

 

Β.Παρατηρήσεις: 

 

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα                                  (40 μονάδες ) 

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

       milibus : γενική πληθυντικού  

       sestertium : αιτιατική στον ίδιο αριθμό  

     parem : ονομαστική και αφαιρετική ενικού 

       spem : δοτική ενικού 
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     sententiis : γενική πληθυντικού 

     Manliana castra : αφαιρετική πληθυντικού 

     auctoritatem : ονομαστική ενικού αριθμού 

     consilia : γενική ενικού 

    

                                                                                                    ( 4 μονάδες ) 

 

2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω  

       αντωνυμίες : 

       quendam : ονομαστική ενικού στο ουδέτερο  

       quae : ίδια πτώση στον αντίθετο αριθμό 

       hoc : ονομαστική πληθυντικού και στα τρία γένη 

       neminem : δοτική ενικού 

              ( 2,5 μονάδες ) 

 

 

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

        τύπους: 

         

         multum: οι άλλοι βαθμοί 

         mollibus : γενική πληθυντικού ίδιου γένους στους τρεις βαθμούς 

         celeriter : οι άλλοι βαθμοί 

         cupidus : να κλίνετε το συγκριτικό του ουδετέρου στον ενικό αριθμό 

 

 

    ( 2 μονάδες ) 

 

2.δ.  Id exemplum sutorem quendam incitavit :  να μεταφέρετε τις λέξεις της  

        παραπάνω πρότασης στον άλλο αριθμό.                             

 

                                                                                                  ( 2,5 μονάδες ) 

 

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

       ρηματικούς τύπους ( για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το  

       υποκείμενο) :  

    

       doceret : ίδιο τύπο στην ενεργητική περιφραστική συζυγία 

       impendebat : δοτική γερουνδίου 

       solebat : β ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου 

       didicit : γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού  

       attulit : β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού παθητικής φωνής  

       dissimulent : β΄ πληθυντικό προτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

       aluerunt : γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα παθητικής φωνής 

       nascentem : απαρέμφατο μέλλοντα 
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       credendo : α΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού παθητικής φωνής  

       factum esse : προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

       dicerent : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

       pervenerit : γενική γερουνδίου 

       fore : προστακτική μέλλοντα  

       adire : προστακτική ενεστώτα 

       possit : ίδιο πρόσωπο οριστικής παρατατικού και υπερσυντελίκου 

       adfore :γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

 

 ( 15 μονάδες ) 

 

4. α. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut      

          ea, quae vident, dissimulent: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και  

           να  δηλώσετε το είδος τους .    

 

                                                                                                       ( 2 μονάδες ) 

    

 

     β. quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat : Να  

            χαρακτηρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα πρόταση .  

                                                                                                       ( 4 μονάδες ) 

 

     γ. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις :  

           milibus:  

        pecuniae : 

        non credendo :  

        factum esse : 

        conscriptam : 

        verbis : 

         

                                                                                                          ( 4 μονάδες ) 

         

 

5. a. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque         

          nascentem  non credendo confirmaverunt;   

     

           Να συμπτυχθεί η υπογραμμισμένη πρόταση σε μετοχή 

 

 

                                                                                                         ( 3 μονάδες ) 
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     β.  Caesaris multum interfuit corvum emere; Να αντικαταστήσετε το τελικό 

         απαρέμφατο από δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση .       

 

                                                                                                          ( 2 μονάδες ) 

 

 

     γ. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Να         

          αντικαταστήσετε τον υπογραμμισμένο όρο με άλλον ισοδύναμό του . 

  

                                                                                                          ( 2 μονάδες ) 

 

     δ. nascentem : Να αναλύσετε τη μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση 

          

   

                                                                                                          ( 2 μονάδες ) 

     

 

     ε.  Ei  spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt : Να μετατρέψετε την  

         ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

   

                                                                                                         ( 2 μονάδες ) 

 

 

     στ.  Legatos omnes frumentum in castra importare iubet : Να διατυπωθεί  

           η πρόταση κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί παθητικό απαρέμφατο στη 

           θέση του ενεργητικού . (να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη σύνταξη ) 

 

            

                                                                                                         ( 3 μονάδες ) 

 

 

6. α. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem  

       salutationem. 

        

 

        Να αναδιατυπώσετε την περίοδο αντικαθιστώντας το ρήμα της κύριας   

        πρότασης incitavit με το ρήμα incitat. Να προβείτε στην απαραίτητη αλλαγή  

        και να την αιτιολογήσετε.   

 

                                                                                                         ( 3 μονάδες ) 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

5 
 

 

      β. quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam      

           imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum  

        esse dicerent.   

  

          Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος ώστε να εκφράζει υπόθεση ανοικτή στο      

          παρόν   και υπόθεση δυνατή ή πιθανή. 

  

                                                                                                      ( 4 μονάδες ) 

 

     γ. Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum  

       Caesari  attulit. 

          

         Με ρήμα εξάρτησης το scriptor narrat … να μεταφέρετε τον  ευθύ λόγο σε  

         πλάγιο. 

 

                                                                                                      ( 3 μονάδες ) 


