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 ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΛΑΣΙΝΙΚΑ 

 

Α. ΜΓΣΑΦΡΑΗ 

Ibivixanimumsollicitumsomnodederat, cum repenteapparuitei species horrenda. Existimavit ad 

se venire hominem ingentismagnitudinis et facie squalida, similemeffigieimortui. 

Quemsimulaspexit Cassius, timoremconcepitnomenqueeiusaudirecupivit. Responditille se 

esseOrcum. Tum terror Cassiumconcussit et e somnoeumexcitavit. Cassius servosinclamavit et 

de homineeosinterrogavit. Illineminemviderant. Cassius iterum se 

somnodediteandemquespeciemsomniavit. 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annosnatus, omnesgentesHispaniae bello superavit et 

Saguntum vi expugnavit. PosteaAlpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantistransiit. 

Ubi in Italia fuit, apudTicinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copiasRomanorumprofligavit et 

delevit. Populus Romanus clademCannensempavidusaudivit. In agro Falerno Hannibal ex 

insidiisFabiiMaximi se expedivit. 

Germanorum vita omnis in venationibusatque in studiisreimilitarisconsistit. Germani non 

student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur.Locisfrigidissimispellessolumhabent et in 

fluminibuslavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratuscreantur cum vitae necisquepotestate. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

Α. Να μεηαθνάζεηε ηα παναπάκς απμζπάζμαηα.             (μομάδες 40) 

Β. 1α). Να γναθμύκ μη ηύπμη πμο δεημύκηαη γηα θαζεμηά από ηηξ παναθάης ζοκεθθμνέξ: 

 

animumsollicitum :      κληηική  πηώζη εμικού αριθμού 

ingentismagnitudinis :    αθαιρεηική  πηώζη εμικού αριθμού 

faciesqualida :              δοηική  πηώζη εμικού αριθμού 

specieshorrenda :         δοηική  πηώζη εμικού αριθμού 

duxCarthaginiensis :     αθαιρεηική πηώζη εμικού αριθμού 

omnesgentes:γεμική  πηώζη πληθσμηικού αριθμού 

clademCannensem:γεμική  πηώζη εμικού αριθμού 

agroFalerno:αιηιαηική  πηώζη εμικού αριθμού 

 (μομάδες 4) 
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Β.1β). Να γνάρεηε ημοξ ηύπμοξ πμο δεημύκηαη γηα θαζεμηά από ηηξ παναθάης ιέλεηξ: 

similem :        γεμική πηώζη πληθσμηικού  αριθμού ζηο οσδέηερο γέμος 

species:         αιηιαηική πηώζη πληθσμηικού αριθμού  

vi:                  γεμική πηώζη πληθσμηικού αριθμού 

elephantis:     γεμική πηώζη ηοσ ίδιοσ αριθμού 

insidiis :         αιηιαηική πηώζη ηοσ ίδιοσ αριθμού 

annos :           κληηική πηώζη ηοσ εμικού αριθμού 

carne:            ομομαζηική πηώζη εμικού αριθμού 

pelles:γεμική  πηώζη πληθσμηικού αριθμού 

fluminibus :   ομομαζηική  πηώζη πληθσμηικού αριθμού 

nomen:           δοηική πηώζη εμικού αριθμού 

 

                                                                                               (μομάδες 10) 

 

Β.1γ) Να γνάρεηε ημοξ ηύπμοξ πμο δεημύκηαη γηα θαζεμηά από ηηξ παναθάης ακηςκομίεξ : 

quae:        αιηιαηική πηώζη, πληθσμηικού αριθμού, οσδέηερο γέμος 

ei :               αθαιρεηική πηώζη, πληθσμηικού αριθμού, θηλσκό γέμος 

ille :             δοηική πηώζη, εμικού αριθμού , ίδιο γέμος 

neminem :    δοηική πηώζη, εμικού αριθμού, ίδιο γέμος 

eandem :     γεμική πηώζη, πληθσμηικού αριθμού, ίδιο γέμος 

 

 (μομάδες 7) 

 

Β2α) Να γνάρεηε ημοξ ηύπμοξ πμο δεημύκηαη γηα θαζέκα από ημοξ παναθάης νεμαηηθμύξ 

ηύπμοξ ( γηα ημοξ πενηθναζηηθμύξ ηύπμοξ κα ιάβεηε οπόρε ζαξ ημ οπμθείμεκμ) 

 

apparuit:     απαρέμθαηο παρακειμέμοσ παθηηικής θωμής 

esse:           γ΄ πληθσμηικό πρόζωπο οριζηικής ζσμηελεζμέμοσ μέλλομηα  

excitavit:   β΄ εμικό πρόζωπο οριζηικής μέλλομηα παθηηικής θωμής 

cupivit  :     απαρέμθαηο ίδιοσ τρόμοσ εμεργηηικής θωμής 

viderant :    γ΄ εμικό πρόζωπο οριζηικής παρακειμέμοσ εμεργηηικής θωμής 

dederat:     γ΄ πληθσμηικό πρόζωπο οριζηικής παραηαηικού ζηημ ίδια θωμή 

aspexit:      ηο ίδιο πρόζωπο ζηομ ίδιο αριθμό ζηημ οριζηική εμεζηώηα ζηημ άλλη     

                   θωμή 



 
 

Σχολικό έτος 2015-2016  

  

audire :           γ΄ πληθσμηικό πρόζωπο οριζηικής ζσμηελεζμέμοσ μέλλομηα ζηημ ίδια  

                       θωμή 

expugnavit:     β΄ εμικό πρόζωπο οριζηικής μέλλομηα και ζηημ παθηηική θωμή 

seiungunt :      γ΄ πληθσμηικό πρόζωπο οριζηικής παρακειμέμοσ ζηη θωμή ποσ  

                       βρίζκεηαι 

habent :         απαρέμθαηο μέλλομηα εμεργηηικής θωμής 

componere:     γ΄ πληθσμηικό πρόζωπο οριζηικής ζσμηελεζμέμοσ μέλλομηα ζηημ ίδια  

                      θωμή 

expedivit :      γ΄ πληθσμηικό  πρόζωπο οριζηικής εμεζηώηα ζηημ εμεργηηική θωμή 

gerit:              απαρέμθαηο ζσμηελεζμέμοσ μέλλομηα παθηηικής θωμής 

creantur :      απαρέμθαηο παρακειμέμοσ εμεργηηικής θωμής 

  

                                                                                              (μομάδες 15) 

 

Γ 1α) Να αμαγμωρίζεηε ηο ζσμηακηικό ρόλο ηωμ παρακάηω ηύπωμ : 

esomno :είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

magnitudinis:       είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

servos:είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

Orcum :είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

cumelephantis: είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

Romanorum:        είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

pavidus :είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

rei :είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

lacte:είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

pelles:                 είμαι……………………………………………… ζηο ………………………………………………… 

 

 (μομάδες 5) 

 

Γ 1β) : Ibivixanimumsollicitumsomnodederat, cumrepenteapparuiteispecieshorrenda.Να 

ακαγκςνηζηεί ζοκηαθηηθά ε δεοηενεύμοζα πνόηαζε ηεξ πενηόδμο πμο πνμεγείηαη θαη κα 

δηθαημιμγεζεί μ ηνόπμξ εηζαγςγήξ θαη εθθμνάξ ηεξ. 

  

(μομάδες 3) 
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Γ1γ) : In agro Falerno Hannibal ex insidiisFabiiMaximi se expedivit. Να δειςζεί ε αοημπάζεηα 

ζηεκ πνόηαζε γηα ημ ά θαη β΄ εκηθό πνόζςπμ. 

 

 (μομάδες 2) 

 

Γ1δ) : clademCannensem:Να μεηαηνέρεηε ημκ επηζεηηθό πνμζδημνηζμό ζε δεοηενεύμοζα 

ακαθμνηθή πνόηαζε. 

 

                                                                                        (μομάδες 2) 

 

 

Γ2α) Να μεηαηνέρεηε ηεκ εκενγεηηθή ζύκηαλε ζε παζεηηθή ζηηξ παναθάης πνμηάζεηξ : 

 

Quemsimulaspexit Cassius… 

Populus Romanus clademCannensempavidusaudivit. 

 

(μομάδες 3) 

 

 

Γ2β) Να μεηαηναπμύκ μη παναθάης πνμηάζεηξ ζε απανεμθαηηθέξ με ηεκ ελάνηεζε πμο ζαξ 

δίκεηαη θάζε θμνά : 

 

Illineminemviderant. ( Illidicuntur…) 

Germani non student agriculturae. ( scriptorscribit….) 

 

(μομάδες 3) 

 

 Γ2γ) Οη οπμγναμμηζμέκεξ πνμηάζεηξ κα ζομπηοπζμύκ θαη κα γίκμοκ μεημπέξ. 

Quemsimulaspexit Cassius, timoremconcepit. 

Cum civitas bellum gerit, magistratuscreantur cum vitae necisquepotestate. 

 

(μομάδες 4) 

 

Γ2δ) Να μεηαθενζεί ε πνόηαζε ζημκ άιιμ ανηζμό : 

Locisfrigidissimispellessolumhabent et in fluminibuslavantur. 

 

 (μομάδες 2) 
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