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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ           

                                                       ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare 

possunt. 

 

Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte 

subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam 

amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit eoque 

modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam 

victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit. 

 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M.Antonii fuerat, Athenas confugit. Ibi vix 

animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σημειώνονται με έντονα γράμματα.  

 

 

                                                                                                                                             ( μονάδες 40 ) 

 

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

 

vim: αφαιρετική ενικού αριθμού  

collibus : γενική πληθυντικού αριθμού 

Cassius : κλητική ενικού αριθμού 

exercitu: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

somno: ονομαστική ενικού αριθμού 

ei : αφαιρετική ενικού στο θηλυκό γένος 

species: δοτική ενικού αριθμού  

caeli: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

eoque modo: αιτιατική ενικού αριθμού 

aditum: ονομαστική πληθυντικού αριθμού 

discurrens miles: γενική ενικού αριθμού 

commilitones suos: γενική πληθυντικού αριθμού 

 

                                                                                                                          ( μονάδες 6 ) 

 

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ( να λάβετε 

υπόψη το υποκείμενο , όπου είναι αναγκαίο ) 

 

possunt: β΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου  

dederat: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

defecerat: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

dederunt: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

vicerat : αφαιρετική σουπίνου 

potuit: ονομαστική πληθυντικού μετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο γένος 

miseratur : απαρέμφατο μέλλοντα 

adduxit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

debetis:  απαρέμφατο μέλλοντα μέση φωνή  

misit: αφαιρετική γερουνδίου 

apparuit: β΄ ενικό υποτακτική παρατατικού μέση φωνή 

invaserat:  γ΄ πληθυντικό υποτακτική μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

advolare: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής   
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gerebat : α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

confugit:  β΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής  φωνής 

 

 

                                                                                                                                 ( μονάδες  15 ) 

 

4. Να αναγνωριστούν από συντακτική άποψη οι παρακάτω λέξεις : 

 

     de collibus , militum, legatus, alacrem, imperatorem, ab his, somno,  

    in exercitu, regem, adversarios  

    

 

                                                                                                                                    ( μονάδες 5 ) 

 

5. Athenas:  να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου , ώστε να εκφράζεται η στάση σε τόπο και η 

απομάκρυνση από τόπο. 

 

                                                                                                                                   ( μονάδες  2 ) 

 

6. Post bellum Actiacum : να αποδοθεί  η επιρρηματική σχέση με ισοδύναμο τρόπο. 

    ob repentinum monstrum : να δηλωθεί η επιρρηματική σχέση με ισοδύναμο τρόπο 

  

                                                                                                                                              ( μονάδες  2 ) 

 

7. Να συμπτυχθούν οι υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές : 

 

a. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit. 

β. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. 

  

                                                                                                                                  ( μονάδες 5  ) 

 

8.  Να αναλύσετε τις παρακάτω μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις     

 με  όλους τους δυνατούς τρόπους : 

 

extractum : 

discurrens:  

                                                                                                                                  ( μονάδες  4 ) 
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9. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση της παρακάτω περιόδου : 

 

Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi  

moriturum eum miseratur.  

 

                                                                                                                      ( μονάδες 4 ) 

 

10. Να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη και το αντίθετο. 

 

α. Tum Sulpicius Gallus eo modo exercitum alacrem in pugnam misit. 

β. . Ibi vix animum sollicitum somno dederat. 

γ. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus… 

 

 

                                                                                                                                   ( μονάδες 5 ) 

 

11. animum sollicitum somno dederat : Να μετατρέψετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση σε 

β΄ ενικό πρόσωπο με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

 

 

                                                                                                                                 ( μονάδες  2 ) 

 

12. Discurrens miles pedes eius animadvertit: να μετατρέψετε την κύρια πρόταση σε ευθεία ερώτηση 

ολικής αγνοίας με όλους τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής. 

 

 

                                                                                                                            ( μονάδες 4 ) 

 

13. Να μετατραπεί το ρήμα της πρότασης σε απαρέμφατο εξαρτώμενο από το  

« Cicero dixit » και « dicor » διαδοχικά και να γίνουν οι αλλαγές που απαιτεί η απαρεμφατική σύνταξη με 

ειδικό απαρέμφατο: 

 

Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat. 

 

 

                                                                                                                               ( μονάδες  6 ) 

 


