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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

   ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis 

respondet: «regia hostia deo placet !» Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat;  

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo 

pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. 

Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat.  

Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. 

Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes 

frumentum in castra importare iubet. 

 Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit…Ibi 

Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam 

dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt. 

Serena nocte subito luna defecerat;…Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam 

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

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

Orcum…. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit.  

ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod 

ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. 

Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum 

salutavit. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα . 

                                                                                                                                                        ( μονάδες 40) 

Β1.α) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά : 

deo: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

animum: κλητική ενικού αριθμού 

civitatis: γενική πληθυντικού αριθμού 

re: αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 

artes: ονομαστική ενικού αριθμού 

aditum: δοτική πληθυντικού αριθμού 

adversarios: γενική ενικού αριθμού 

usus: γενική πληθυντικού αριθμού 

pedes: δοτική πληθυντικού αριθμού 

se: γενική πληθυντικού β΄ προσώπου 

neminem: αφαιρετική ενικού ουδετέρου γένους  

tristis: παραθετικά επιρρήματος 

           

                                                                                                                                                         ( μονάδες 5 ) 

Β.1.β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω 

συνεκφορές:  

multos agros: ονομαστική πληθυντικού αριθμού 

beluam marinam: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

Silius Italicus: κλητική ενικού αριθμού 

legatos omnes: αφαιρετική ενικού αριθμού 

liberales artes: γενική πληθυντικού αριθμού     

                                                                                                                                                         ( μονάδες 5 ) 

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

ρηματικούς τύπους ( για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη σας το 

υποκείμενο) 

fovebat: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

posita est: αφαιρετική πτώση γερουνδίου 

iubet: απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα 

componere: σουπίνο 
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dederunt: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

vicerat: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή 

confugit: μετοχή ενεστώτα  

confirmavit: ά πληθυντικό οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής 

habetur: γενική πληθυντικού, αρσενικού γένους, γερουνδιακό 

importari: ίδιος τύπος στην άλλη φωνή 

discurrens: γ΄ ενικό πρόσωπο παρακειμένου στην ίδια φωνή 

animadvertit: απαρέμφατο παρακειμένου παθητικής φωνής 

latentem: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

adgnovit: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού παθητικής φωνής 

extractum: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 

 

                                                                                                                                                       ( μονάδες 15 ) 

Γ.1.α) Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων: 

gloriae, civitatis, tribus, importare, cum Romanis, adversarios, iners, a mercatoribus, latentem. 

                                                                                                                                               (μονάδες 5) 

Γ.1.β) Quia ille metum exercitus Romani vicerat: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα 

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

                                                                                                                                               (μονάδες 4) 

 

Γ.1.γ) Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello 

superavit:  

1. Na εξαρτηθεί η παραπάνω πρόταση από το Hannibal debebat και να γίνει απαρεμφατική 

σύνταξη 

2. Να γίνει μετατροπή της σύνταξης σε παθητική περιφραστική συζυγία. 

    

                                                                                                                                                           (μονάδες 3) 
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Δ.1) Caesar tribus imperat in Belgis remanere. 

Να αντικαταστήσετε τον υπογραμμισμένο όρο από το ρήμα iubeo ( να διατηρηθεί ο χρόνος και 

η έγκλιση ), να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση και να τις αιτιολογήσετε. 

                                                                                                                                               (μονάδες 2)

  

Δ.2) Serena nocte luna defecerat: Να αντικαταστήσετε τον χρονικό προσδιορισμό με το 

ουσιαστικό bellum. 

                                                                                                                                                           (μονάδες 2) 

Δ3.) Illi neminem viderant: α) Να αντικαταστήσετε την αντωνυμία neminem με ισοδύναμη 

διατηρώντας την πρόταση αποφατική.  

β) Στη συνέχεια να γίνει απαρεμφατική σύνταξη  στην αρχική πρόταση με εξάρτηση:  

1. Illi dicunt 

2. Illi dicuntur 

και να αιτιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου του απαρεμφάτου σε καθεμία από τις 

περιπτώσεις 1 και 2. 

                                                                                                                                                           (μονάδες 5) 

Δ4.) Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit:  

1. Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ανάμεσα σε κύρια και δευτερεύουσα πρόταση, ώστε να 

προκύψει δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον αντίστροφο cum. 

2. Na μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό-

διηγηματικό cum, χωρίς να αλλάξει η χρονική σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια. 

                                                                                                                                                           (μονάδες 5) 

Δ5.) Respondit ille se esse Orcum: Να δηλωθεί η αυτοπάθεια σε όλα τα πρόσωπα του 

πληθυντικού αριθμού. 

                                                                                                                                                           (μονάδες 3) 
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Δ6.) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που δίνονται μέσα στην 

παρένθεση:  

i. Sulpicius Gallus bellum contra ……………………   ………………………… (Perses rex) ή 

cum ………………………………………   ……………………………………… (Perses rex) 

gerebat. 

ii. Sed Octavianus adulescentem …………………………………………… (caput) multavit. 

iii. Libri pulchri pleni ……………………………… (exempla, -orum) …………………………… 

              ………………    ……………………… (viri clari) sunt. 

iv. Etsi non habet magnus numerus ……………………………………… (milites), imperator 

adversarios vincere potuit. 

v. Homo quidam …………………………………… (summum ingenium) ad Cassium venit. 

vi. Homo quidam …………………………………………    ………………………………………… 

(viginti anni) ad Cassium venit. 

vii. …………………………………………     ………………………………… (totus,a,um urbs) 

Romani agunt festum diem. 

viii. Imperator iussit ………………………………… (consul) ………………………………… 

(non remaneo) in hibernis. 

 

                                                                                                                                               (μονάδες 6) 

 

 


