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           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ                 

                                              ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente 

Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam 

delet et Andromedam liberat.  

 

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. 

 

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. Existimavit 

ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem 

simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse 

Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et 

de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque 

speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus 

supplicio capitis eum adfecit. 

 

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. 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα που σημειώνονται με έντονα γράμματα. 

                                                                                                 

                                                                                                                                 Μονάδες 40 
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Β 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω συνεκφορές :  

 

locis frigidissimis: ονομαστική ενικού και πληθυντικού αριθμού 

equestribus proeliis: αιτιατική ενικού αριθμού 

res turpis: αφαιρετική ενικού αριθμού 

species horrenda: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

commilitones suos: δοτική πληθυντικού αριθμού 

 

                                                                                                                          Μονάδες 5 

 

 

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

 

fluminibus: ονομαστική πληθυντικού αριθμού 

necis: κλητική ενικού αριθμού 

divitias: δοτική πληθυντικού αριθμού 

haec: ονομαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

casu: γενική πληθυντικού αριθμού 

turrim: αφαιρετική ενικού αριθμού 

Cassius: κλητική στον ίδιο αριθμό 

somno: ονομαστική ενικού αριθμού 

se: γενική πληθυντικού β΄ προσώπου 

mortui: γενική πληθυντικού αριθμού 

supplicio: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

capitis: κλητική ενικού αριθμού 

vela: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

tristis: κλητική ουδετέρου γένους στον πληθυντικό αριθμό 

foribus: γενική ίδιου αριθμού 

 

                                                                                                                        Μονάδες 15 

 

Β.3 . Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους για τα παρακάτω ( για τους περιφραστικούς 

τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

 

lavantur: μετοχή μέλλοντα της αντίθετης φωνής στην ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου 

γένους 

desiliunt: τον ίδιο τύπο στον Παρακείμενο και στην ίδια φωνή 

fuerat: απαρέμφατο μέλλοντα 

confugit: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους της μετοχής του ενεστώτα 
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dederat: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

viderat: απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή 

delatus est: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής και υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

exclusus: α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

extractum: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

propepsit: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή 

praetenta: μετοχή ενεστώτα, αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 

adgnovit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού παρατατικού και του 

παθητικού συντελεσμένου μέλλοντα (στο ίδιο γένος). 

exterritus: β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού παρακειμένου 

somniavit: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

excitavit: α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου μέσης φωνής  

 

                                                                                                                        Μονάδες 15 

 

 

Β.4. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; Να μεταφέρετε τις 

κλιτές λέξεις της παραπάνω πρότασης στον αντίθετο αριθμό. 

 

 

                                                                                                                                   Μονάδες 4 

 

Γ.1. Να αναγνωριστούν από συντακτική άποψη οι παρακάτω λέξεις: 

 

             magnitudinis, effigiei, supplicio, cui, latentem 

 

                                                                                                                                   Μονάδες 5 

 

 

Γ.2. belua ad Andromedam se movet: Να επισημάνετε αν στην παραπάνω πρόταση το se δηλώνει 

άμεση ή έμμεση αυτοπάθεια και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 

                                                                                                                                   Μονάδες 2 

 

 

Γ.3. dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη 

δευτερεύουσα πρόταση (είδος-συντακτικός ρόλος-εισαγωγή-εκφορά). 

 

 

                                                                                                                                   Μονάδες 4 
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Γ.4. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο στις παρακάτω 

προτάσεις: 

 

i. Discurrens miles pedes eius animadvertit. 

ii. (miles) extractum imperatorem eum salutavit. 

iii. Ab his (is) in castra delatus est tristis et trepidus.  

iv. Postero die Claudius (a militibus) imperator factus est. 

 

                                                                                                                          Μονάδες 5 

 

Γ.5. Athenas: Να εκφράσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις: Neapolis, Alpes. 

 

                                                                                                                            Μονάδa 1 

 

 

Γ.6. Να συμπτυχθούν οι παρακάτω υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές: 

 

i. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur. 

ii. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. 

 
                                                                                                               Μονάδες 4 
 


