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                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   

                                    ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 

 

1. Να συμπληρώσετε τους τύπους που σας ζητούνται κάθε φορά :  

Vita : αφαιρετική ενικού                                                liber : γενική ενικού 

         γενική πληθυντικού                                                          δοτική ενικού 

         ονομαστική πληθυντικού                                                   κλητική ενικού 

 

  filia: γενική ενικού                                                    puer : γενική ενικού 

           κλητική ενικού         κλητική ενικού 

          αιτιατική πληθυντικού         γενική πληθυντικού 

 

animus : ονομαστική πληθυντικού                                    vir: αιτιατική ενικού 

             αιτιατική ενικού                                                        ονομαστική πληθυντικού 

             αιτιατική πληθυντικού                                               αφαιρετική πληθυντικού                    

 

bellum : δοτική ενικού                                           ingenium: γενική ενικού 

             γενική πληθυντικού αιτιατική πληθυντικού 

             κλητική ενικού δοτική πληθυντικού 

 

filius: γενική ενικού                                                fructus: δοτική ενικού 

          κλητική ενικού                                                             δοτική πληθυντικού 

          ονομαστική πληθυντικού                                              κλητική πληθυντικού 

 

res : γενική ενικού                                                    dies : αφαιρετική ενικού  

        δοτική ενικού      γενική πληθυντικού 

        αφαιρετική πληθυντικού      κλητική πληθυντικού 
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2. Αφού επιλέξετε το σωστό γένος του επιθέτου να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται στις 

συνεκφορές που ακολουθούν:  

i. ( Falernus ,-a, -um ) ager : γενική   και αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 

ii. ( Equester, -stris, -stre )  proelium : γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού 

αριθμού 

iii. (Frigidissimus ,-a, -um ) locus : δοτική και αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

iv. ( Repentinus , -a, -um ) monstrum : αφαιρετική ενικού και ονομαστική  

πληθυντικού αριθμού 

v. (Proximus, -a, -um ) spelunca : γενική και αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

vi. ( Omnis, -is, -e ) vita : δοτική και αφαιρετική ενικού 

vii. ( Squalidus, -a, -um ) facies : γενική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού 

αριθμού 

viii. ( Pennatus , -a, -um ) calceus : αφαιρετική ενικού και ονομαστική ενικού  

 

3. Να κλίνετε  την προσωπική αντωνυμία στο β΄ πρόσωπο  στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. 

 

4. Να κλίνετε την κτητική αντωνυμία mea στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. 

 

5. Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι της ενεργητικής  φωνής των ρημάτων amo, habeo , 

lego, audio. 

 

6. Na συμπληρωθούν οι σωστοί τύποι της οριστικής του ενεστώτα και του παρατατικού: 

i. Nos filiam habe…………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. Vos puellam vide………………………………………………………………………………………………………………… 

iii. Ego forma puellae stupe………………………………………………………………………………………………….. 

iv. Ille patriae consulta………………………………………………………………………………………………………….. 

v. Tu patriam cura………………………………………………………………………………………………………………….. 

vi. Illi amicis consulta…………………………………………………………………………………………………………… 

vii. Nos legatos inveni………………………………………………………………………………………………………………… 

viii. Vos cultrum extrah3…………………………………………………………………………………………………………… 

ix. Ego delictum puni……………………………………………………………………………………………………………. 

x. Illi Tarquinio imperium adim3………………………………………………………………………………………. 

 

7. Να συμπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων με το ρήμα στον μέλλοντα :  

i. Tu amicam interroga…………………………………………………………………………………………………. 

ii. Nos ad retia sede………………………………………………………………………………………………………. 

iii. Illi civitatem contine…………………………………………………………………………………………………. 
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8. Nα συμπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων με τα ρήματα γ΄ + δ΄ συζυγίας στον 

μέλλοντα: 

i. Ego bellum ger………………………………………………………………………………………………….. 

ii. Tu Albam Longam muni……………………………………………………………………………………. 

iii. Ille regnum restitu……………………………………………………………………………………………. 

iv. Illi eis mores impon………………………………………………………………………………………………. 

v. Nos populous feroces contund……………………………………………………………………………… 

 

9. Να συμπληρωθούν οι σωστές καταλήξεις του παρακειμένου , υπερσυντελίκου και 

συντελεσμένου μέλλοντα: 

i. Tu XIV annos in Italia complev……………………………………………………………………… 

ii. Nos ducem ex Italia revocav………………………………………………………………………… 

iii. Illi Saguntum expugnav………………………….………………………………………………………… 

iv. Vos apud Cannas dimicav………………………………………………….………………………………. 

v. Vos exercitum profligav……………………….………………………….……………………………. et 

delev…………………………………………………….…………………………….. 
 

10. Να συμπληρωθούν οι τύποι του sum στον ενεστώτα και παρακείμενο και συντελεσμένο 

μέλλοντα  στις παρακάτω φράσεις :  

i. Tu poeta ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ii. Ego poeta……………………………………………………………………………………………………………………… 

iii. Nos poetae……………………………………………………………………………………………………………………. 

iv. Ille poeta………………………………………………………………………………………………………………………… 

v. Vos poetae…………………………………………………………………………………………………………………….. 

vi. Illi poetae ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


