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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:  

 

Oraculum incolis respondet: “regia hostia deo placet!” Tum Cepheus Andromedam ad scopulum 

adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt 

et stupet forma puellae. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ultimis annis νitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius 

animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius foνebat. Eum ut puer 

magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat pro templo habebat. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia 

civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum 

ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim 

liberi esse possumus. 

  

                                                                                                                             ( Μονάδες 40 ) 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. α ) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω ουσιαστικά:  

 

incolis: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και τη γενική πληθυντικού αριθμού 

calceis: δοτική ενικού και δοτική πληθυντικού αριθμού 

agros: αφαιρετική ενικού και δοτική πληθυντικού αριθμού 

Silius: γενική ενικού και κλητική ενικού αριθμού 

ingenium: γενική ενικού και αφαιρετική ενικού αριθμού 

magistrum: κλητική ενικού και κλητική πληθυντικού αριθμού 

libertatis: ονομαστική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 

fons: γενική πληθυντικού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

civitas: γενική πληθυντικού και αιτιατική ενικού αριθμού 

mente: ονομαστική πληθυντικού και δοτική πληθυντικού αριθμού. 

 

                                                                                                                    ( Μονάδες 10 ) 

 

β) Αφού επιλέξετε το σωστό γένος του επιθέτου να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται στις 

παρακάτω συνεκφορές :  

 

( pennatus, a, um ) calceis : δοτική ενικού αριθμού 

( ultimus, -a, -um ) annis : γενική πληθυντικού αριθμού 

(tener, -era, -erum ) animum : κλητική ενικού αριθμού  

(multi ,ae,-a ) agros : αφαιρετική πληθυντικού  

 

                                                                                                                      ( Μονάδες 4) 

γ) Να τοποθετηθεί η αντωνυμία qui, quae, quod, στην πτώση, στο γένος και στον αριθμό των 

υπογραμμισμένων ουσιαστικών : 

ad scopulum : 

in locis : 

sine mente :  

in Campania : 

                                                                                                                               ( Μονάδες 2) 

 



 
 

Σχολικό έτος 2017-2018                Σελίδα 3 

                                                 

δ)  se : Να γραφεί η δοτική ενικού στα υπόλοιπα πρόσωπα της προσωπικής αντωνυμίας. 

 

                                                                                                                                ( Μονάδες 2)  

                                                                                               

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους. 

 

respondet: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  ενεργητικής φωνής 

placet: β΄ ενικό πρόσωπο  ενεστώτα οριστικής ενεργητικής φωνής 

movet : β΄ ενικό πρόσωπο  παρακειμένου οριστικής ενεργητικής φωνής 

advolat: γ΄ ενικό  πρόσωπο μέλλοντα  οριστικής ενεργητικής φωνής 

possidebat : β΄ πληθυντικό πρόσωπο  υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 

fovebat: α ΄πληθυντικό πρόσωπο υπερσυντελίκου οριστικής ενεργητικής φωνής 

iacebat: το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα οριστικής ενεργητικής φωνής 

est: β΄ ενικό πρόσωπο  παρακειμένου οριστικής ενεργητικής φωνής 

stant: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου ενεργητικής φωνής  

posita est: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα οριστικής ενεργητικής φωνής 

sumus: γ’  πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα  οριστικής ενεργητικής φωνής  

habebat: γ’ πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα οριστικής ενεργητικής φωνής 

honorabat: ΄β ενικό πρόσωπο ενεστώτα οριστικής ενεργητικής φωνής 

videt: απαρέμφατο ενεστώτα  ενεργητικής φωνής 

adligat: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

 

                                                                                                                              ( Μονάδες 15) 

 

β) Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους  που ζητούνται στα  παρακάτω ρήματα: 

  

fovebat: απαρέμφατο παρακειμένου ίδιας φωνής , μετοχή ενεστώτα στη γενική πληθυντικού και 

μετοχή μέλλοντα στη γενική ενικού του θηλυκού γένους. 

stant : σουπίνο και γερούνδιο 

            

                                                                                                                                ( Μονάδες 5) 

γ)  illis locis : Να κλίνετε  τη συνεκφορά στις πλάγιες πτώσεις  στον ενικό και στον πληθυντικό 

αριθμό.  

                                                                                                                                ( Μονάδες 3) 
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3.α. ) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους :  

 

calceis:  

forma: 

se: 

multos: 

Vergili: 

annis : 

libertatis: 

sine mente: 

servi: 

esse:  

                                                                                                                              ( Μονάδες 10) 

 

 

β) Ingenium eius fovēbat: να αντικατασταθεί το eius με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμία  suus 

-a -um. Ποια η διαφορά στη σημασία; 

                                                                                                                                ( Μονάδες 2) 

 

γ) « Cepheus puellam videt et stupet forma puellae » 

 «Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi 

sumus». 

Να μετατραπούν τα ρήματα  της παραπάνω περιόδου σε απαρέμφατα με ρήμα εξάρτησης το  Scipio 

dicit. 

 

                                                                                                                                ( Μονάδες 7) 
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