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                          ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΛΑΣΙΝΙΚΑ  Β  ΛΤΚΓΙΟΤ 

                       ΚΓΙΜΓΝΟ 

 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

 

1. α ) Να γράψεηε ηοσς ηύποσς ποσ δεηούκηαη από ηα παραθάηω οσζηαζηηθά:  

incolis: ηημ ίδια πηώζη ζηομ άλλο αριθμό και ηη γεμική πληθσμηικού αριθμού A 

calceis: δοηική εμικού και δοηική πληθσμηικού αριθμού        B 

agros: αθαιρεηική εμικού και δοηική πληθσμηικού αριθμού       B 

Silius: γεμική εμικού και κληηική εμικού αριθμού             B 

ingenium: γεμική εμικού και αθαιρεηική εμικού αριθμού       B 

magistrum: κληηική εμικού και κληηική πληθσμηικού αριθμού       B 

libertatis: ομομαζηική πληθσμηικού και αθαιρεηική πληθσμηικού αριθμού    Γ  

fons: γεμική πληθσμηικού και αιηιαηική πληθσμηικού αριθμού     Γ 

civitas: γεμική πληθσμηικού και αιηιαηική εμικού αριθμού       Γ 

mente: ομομαζηική πληθσμηικού και δοηική πληθσμηικού αριθμού.       Γ 

 

 

 

 

 

2. α) Να γράψεηε ηοσς ηύποσς ποσ δεηούκηαη γηα θαζέκα από ηοσς παραθάηω ρεμαηηθούς 

ηύποσς. 

 

respondet: γ΄ εμικό πρόζωπο οριζηικής ζσμηελεζμέμοσ μέλλομηα  παθηηικής θωμής 

placet: β΄ εμικό πρόζωπο  εμεζηώηα οριζηικής εμεργηηικής θωμής 

movet : β΄ εμικό πρόζωπο  παρακειμέμοσ οριζηικής εμεργηηικής θωμής 

advolat: γ΄ εμικό  πρόζωπο μέλλομηα  οριζηικής παθηηικής θωμής 

possidebat : β΄ πληθσμηικό πρόζωπο  σπερζσμηελίκοσ εμεργηηικής και παθηηικής θωμής 

fovebat: α ΄πληθσμηικό πρόζωπο σπερζσμηελίκοσ οριζηικής εμεργηηικής θωμής 

iacebat: ηο ίδιο πρόζωπο ζηομ εμεζηώηα οριζηικής εμεργηηικής θωμής 

est: β΄ εμικό πρόζωπο  παρακειμέμοσ οριζηικής εμεργηηικής θωμής 

stant: γ΄ πληθσμηικό πρόζωπο παρακειμέμοσ παθηηικής θωμής  

posita est: γ΄ πληθσμηικό πρόζωπο εμεζηώηα οριζηικής εμεργηηικής θωμής 
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sumus: γ’  πληθσμηικό πρόζωπο μέλλομηα  οριζηικής εμεργηηικής θωμής  

habebat: γ’ πληθσμηικό πρόζωπο μέλλομηα οριζηικής παθηηικής θωμής 

honorabat: ΄β εμικό πρόζωπο εμεζηώηα οριζηικής εμεργηηικής θωμής 

videt: απαρέμθαηο εμεζηώηα  εμεργηηικής θωμής 

adligat: απαρέμθαηο μέλλομηα εμεργηηικής θωμής 

 

 

 

β) Να γράψεηε ηοσς οκομαηηθούς ηύποσς  ποσ δεηούκηαη ζηα  παραθάηω ρήμαηα:  

fovebat: απαρέμθαηο παρακειμέμοσ ίδιας θωμής , μεηοτή εμεζηώηα ζηη γεμική πληθσμηικού και 

μεηοτή μέλλομηα ζηη γεμική εμικού ηοσ θηλσκού γέμοσς. 

stant : ζοσπίμο και γερούμδιο και απαρέμθαηο παρακειμέμοσ εμεργηηικής θωμής 

                             

 

ε) Να μεηαθέρεηε ηοσ θιηηούς ηύποσς ηωκ παραθάηω προηάζεωκ ζηοκ άιιο αρηζμό (όποσ ασηό 

είκαη δσκαηόκ). 

 

i. Vir ille clarus poeta erat. 

ii. Ille videt illam et stupet formae puellae. 

  

respondeo,respondi,responsum,respondere 

placeo,placui,placitum,placere 

advolo 1 

moveo,movi,motum,movere 

possideo,possedi,possessum,possidere 

foveo,fovi,fotum,fovere 

iaceo,iacui,iacitum,iacere 

sto,steti,statum,stare 

pono,posui,positum,ponere 

habeo,havui,habitum,habere 

adligo1   video,vidi,visum,videre                   honoro1  


