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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ  

 

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:  

 

1. Cum P. (Publius) Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium 

ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. 

Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. 

 

 2. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus 

“Interrogo vos” inquit “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”. Cum omnes recentem 

esse dixissent, “Atqui ante tertium diem” inquit “scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a 

muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. 

 

3. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit 

ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui “Atreus” nomen est, ei desideranti 

legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi 

duriora et acerbiora. “Ita est” inquit Accius “ut dicis; neque id me sane paenitet. 

 

4.  Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id 

exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra 

impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat “Oleum et operam perdidi”. 

5. et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed 

consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit. 

 

6. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce 

Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam 

domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit.  

  

                                                                                                                                                         (Μονάδες 40) 
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 B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:  

 

quodam: την ονομαστική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος  

ficum praecocem: τη γενική πληθυντικού αριθμού  

vos: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό  

muris: την αιτιατική του ίδιου αριθμού  

sestertium: την αιτιατική του ίδιου αριθμού  

avis: τη γενική πληθυντικού αριθμού  

castra: την ονομαστική του ίδιου αριθμού 

grandi: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό  

minor: το επίρρημα στον ίδιο βαθμό  

duriora: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό  

virtutem: τη δοτική ενικού αριθμού 

 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 9 ) 

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω αντωνυμίες:  

 

suam: τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο για πολλούς κτήτορες  

Haec: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό  

minor: να γράψετε τη γενική ενικού αριθμού του ουδέτερου γένους στον ίδιο βαθμό  

multum: να γράψετε τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό  

fortior: να γράψετε το επίρρημα στον ίδιο βαθμό 

  

                                                                                                                                                          (Μονάδες 5 ) 

 

 

Β3. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους 

(για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο):  

 

esse: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα  

fecerit: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου στην ενεργητική περιφραστική συζυγία  

attulit: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην παθητική φωνή  

putetis: τον ίδιο τύπο στον παρατατικό  

tutamini: το α΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα  

nolite: τον ίδιο τύπο στην οριστική  

legit: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική  

transfixit: την αφαιρετική του σουπίνου  
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revertisset: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα  

animadverterunt: την αφαιρετική του σουπίνου  

rettulerunt: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή  

intromitti: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή  

 

                                                                                                                                            (Μονάδες 12) 

 

 

 

B4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στον τύπο: devertit 

  

                                                                                                                                                           (Μονάδες 3) 

 

Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 

 

   multo, me, armis, , eos (que), iussu, opibus, Caesaris, hoste, opera, die 

     

                                                                                                                                                           (Μονάδες 5) 

 

Γ2.α. «sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora»: αφού αναφέρετε ποιο συντακτικό φαινόμενο 

παρατηρείται στους υπογραμμισμένους όρους (μονάδα 1) στη συνέχεια να το αιτιολογήσετε 

(μονάδες 2). 

  

                                                                                                                                                           (Μονάδες 3) 

 

Γ2. β. «Interrogo vos , quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”. Αφού 

αντικαταστήσετε το interrogo από το interrogabam , να κάνετε την απαραίτητη αλλαγή στο ρήμα 

της παραπάνω δευτερεύουσας πρότασης. Στη συνέχεια να ξαναγράψετε την αρχική πρόταση  

ώστε η δευτερεύουσα να εκφράζει το προτερόχρονο. 

                                                                                                                                                           (Μονάδες 3) 

 

Γ3α.  «admiratum»: να εκφράσετε το σκοπό με αναφορικο-τελική πρόταση. 

  

                                                                                                                                                           (Μονάδες 2) 

 

Γ3β. incredibile auditu: Να δηλωθεί διαφορετικά ο προσδιορισμός της αναφοράς. 

   

 

                                                                                                                                                           (Μονάδες 2) 
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Γ4. Romam: 1) να αποδώσετε την ίδια επιρρηματική έννοια με τις λέξεις: Italia, Athenae, Africa, 

Carthago.  2) να ξαναγράψετε την λέξη ούτως ώστε να αποδίδει α) τη στάση σε τόπο και β) την 

απομάκρυνση από τόπο. 

   

                                                                                                                                                          (Μονάδες 3 ) 

    

Γ5. Hostes fugā salute petiverunt sed consul adulescentem morte multavit: αφού μετατρέψετε την 

πρώτη πρόταση σε υποθετική, να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε ο υποθετικός λόγος 

να εκφράζει το δυνατό και το απραγματοποίητο στο παρελθόν 

  

                                                                                                                                                          (Μονάδες 2 ) 

 

 

Γ6. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitare debuerat: να τρέψετε την ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική (σε παθητική περιφραστική συζυγία).  

  

                                                                                                                                                          (Μονάδες 3 ) 

 

Γ7. Ιs fores reserari eosque intromitti (a domesticis) iussit: να τρέψετε τη σύνταξη του 

απαρεμφάτου από παθητική σε ενεργητική. 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 2 ) 

 

Γ8. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram 

osculati sunt. Να ξαναγραφεί η περίοδος δυο φορές: την πρώτη, αφού τραπεί η α΄ πρόταση σε 

δευτερεύουσα χρονική που να δηλώνει το προτερόχρονο (εισαγόμενη με τον ιστορικό 

διηγηματικό cum), τη δεύτερη, αφού τραπεί η χρονική πρόταση σε συνημμένη μετοχή. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           (Μονάδες 3) 

Γ9. Να εκφραστεί η αυτοπάθεια στο ά πληθυντικό πρόσωπο :  

 

Accius tragoediam suam ei desideranti legit.  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          (Μονάδες 1 ) 

 

Γ10. abiectis armis: να αναλυθεί η μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους 

τρόπους. 

                                                                                                                                                 (Μονάδες 2  ) 

 


