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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Α. ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Να κεηαθξαζηνύλ ηα ππνγξακκηζκέλα  απνζπάζκαηα: 

 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi 

expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud 

Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus 

Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se 

expedivit. 

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student 

agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus 

lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus 

proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. 

Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque 

effeminantur. 

 

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus 

Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit 

ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. 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. 

 

 ( κνλάδεο 40) 

 

Β.  ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

1. α) Να γξαθνύλ νη ηύπνη πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκία από ηνποο παξαθάηω ηύπνπο: 

 

vela: δοηική πληθςνηικού 

rei militaris: αθαιπεηική ενικού 

Locis frigidissimis: αιηιαηική ενικού 

hibernis multis: γενική πληθςνηικού 

quodam casu: ονομαζηική ενικού 

dux Carthaginiensis:αθαιπεηική πηώζη ενικού απιθμού 

omnes gentes:γενική πηώζη πληθςνηικού απιθμού 

cladem Cannensem:γενική πηώζη ενικού απιθμού 
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commilitones:αιηιαηική πηώζη ενικού απιθμού 

 

 

( κνλάδεο 7)  

 

 

 

 

β) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκία από ηηο  παξαθάηω ιέμεηο:  

 

lacte: γενική πληθςνηικού απιθμού και γενική ενικού απιθμού 

imperium: αιηιαηική πληθςνηικού απιθμού και δοηική ενικού απιθμού 

usus: κληηική ενικού απιθμού και γενική πληθςνηικού απιθμού 

homines: ονομαζηική ενικού απιθμού και αιηιαηική πληθςνηικού απιθμού 

insidiatoribus: γενική ενικού απιθμού και αιηιαηική πληθςνηικού απιθμού 

frumenti: δοηική πληθςνηικού δοηική ενικού απιθμού 

elephantis :γενική πηώζη ηος ίδιος απιθμού 

insidiis :αιηιαηική πηώζη ηος ίδιος απιθμού 

 

( κνλάδεο 8) 

 

       γ) vi: Νακλιθεί ο πληθςνηικόρ απιθμόρ ηος οςζιαζηικού . 

 

( κνλάδεο 2) 

 

 

2.α)  Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκία από ηηο παξαθάηω  αληωλπκίεο: 

 

quae: γενική πληθςνηικού και αθαιπεηική ενικού  απιθμού ζηο ίδιο γένορ 

his: αιηιαηική ενικού και ζηα ηπία γένη 

ea: αιηιαηική ενικού και δοηική πληθςνηικού  απιθμού ζηο οςδέηεπο γένορ 

 

 

 

 

  β) Να γξάψεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλα από ηνπο  παξαθάηω  ξεκαηηθνύο  

ηύπνπο( γηα ηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα ιάβεηε ππόψε ην ππνθείκελν) 

 

cepit: α πληθςνηικό ππόζωπο οπιζηικήρςπεπζςνηελίκος παθηηικήρ  θωνήρ.  

prorepsit: β ενικό ππόζωπο οπιζηικήρ ενεζηώηα παθηηικήρ θωνήρ 

student:γ πληθςνηικό ππόζωπο οπιζηικήρκαι ςποηακηικηρ  παπακειμένος 

adgnovit:β πληθςνηικό ππόζωπο ςποηακηικηρ ενεζηώηα 

expugnavit :β΄ ενικό ππόζωπο οπιζηικήρ μέλλονηα παθηηικήρ θωνήρ 

habent:β ενικό ππόζωπο οπιζηικήρ  και ςποηακηικηρ μέλλονηα παθηηικήρ θωνήρ 

miseratur:απαπέμθαηο μέλλονηα παθηηικήρ θωνήρ 

transiit: β πληθςνηικό ππόζωπο οπιζηικήρ παπακειμένος ενεπγηηικήρθωνήρ 

creantur: γ πληθςνηικό οπιζηικήρ και ππνηαθηηθεο μέλλονηα 
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profligavit: αιηιαηική πληθςνηικού απιθμού οςδεηέπος γένοςρ ηηρ μεηοσήρ  ενεζηώηα 

seiungunt :γ΄ πληθςνηικό ππόζωπο οπιζηικήρ παπακειμένος ζηη θωνή πος βπίζκεηαι 

 

( κνλάδεο 15) 

 

γ) Να γξάψεηε ηηο ιέμεηο ηεο πξόηαζεο ζηνλ άιιν αξηζκό 

Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; 

 

δ) α) aetatis suae:Να δηλωθεί σωπίρ αςηοπάθεια 

β) Paulo post rumore:Να δειωζεη κε ηζνδύλακν ηξόπν. 

  

  

3 a) Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt:Να αναγνωπιζηεί η ζςνηακηική θέζη ηων 

απαπεμθάηων, να δηλωθεί ηο ςποκείμενό ηοςρ και να αιηιολογηθεί η πηώζη ηοςρ. 

  

 

   β) Germani non student agriculturae: Να εξαπηηθεί η ππόηαζη από ηοCaesar dixit θαη dicitur. 

 

γ) Exclusus ab insidiatoribus Caligulae recesserat in diaetam 

Να εξαπηηθεί η ππόηαζη από ηο Tacitus scribit.     

 

Δ) Hannibal, dux Carthaginiensis 

ad solarium proximum  

Να γίνοςν ιζοδύναμερ αναθοπικέρ πποηάζειρ. 

 

Ε) se expedivit. 

Να δηλωθεί σωπίρ αςηοπάθεια 

4. α) Να αναγνωπιζηεί ο ζςνηακηικόρ πόλορ ηων παπακάηω λέξεων : 

dux  

Romanorum  

pavidus  

in studiis  

agriculturae 
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ephippiorum  

post  

se  

 

 

 

β) Ubi in Italia fuit 

dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur: Να αναγνωπίζεηε ηιρ δεςηεπεύοςζερ πποηαζειρ 

( ειζαγωγή , εκθοπά και ζςνηακηικό πόλο). 

 

Γ.Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit.:  

 

Η ςπογπαμμιζμένη θπάζη να γίνει ιζοδύναμη μεηοσή  

 

Επίζηρ: Cum civitas bellum gerit 

 

Δ.natus,exclusus,praetenta,moriturum.: να γίνει ιζοδύναμη ππόηαζη 


