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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα που παρουσιάζονται με έντονη γραφή : 

 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die 

quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo 

catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem 

eius mirati sunt. am cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, 

vultum risu solvit et protinus dixit… 

 

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, 

dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non 

credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam 

imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.  Nunc intellego, si 

iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat 

coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur. 

 

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut 

primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque 

aluit ? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, 

cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, 

mater coniunx liberique»? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, 

libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at 

contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet. 

Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post 

die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque 

adhortatur ut salutem sperent. 
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Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox 

congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut 

sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. 

  

Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet…..Quodsi forte, 

ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod 

Tarquinium dixisse ferunt exulantem :«Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, 

cum iam neutris gratiam referre poteram». 

       

                                                                                                                                             Μονάδες 40 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

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

 

maxima frugalitate: κλητική ενικού αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε το επίθετο στο 

συγκριτικό βαθμό. 

facilius: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

ligneo catillo: ονομαστική πληθυντικού αριθμού 

nonnuli: αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

mollibus sententiis: γενική ίδιου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε το επίθετο στον 

υπερθετικό βαθμό 

neminem : αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος 

divitias: ονομαστική πτώση στον ίδιο αριθμό 

magnum: θετικό βαθμό του επιρρήματος 

pondus: δοτική πληθυντικού αριθμού 

vultum: αφαιρετική ενικού αριθμού 

conspectu: γενική ενικού αριθμού 

moenia: γενική πληθυντικού αριθμού 

domus: αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

mater: γενική πληθυντικού αριθμού 

filium: κλητική ενικού αριθμού 

servitus: γενική ενικού αριθμού 

casu: γενική πληθυντικού αριθμού 

turrim: αφαιρετική ενικού αριθμού 

salutem: ονομαστική ενικού αριθμού  
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Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 

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

 

utebatur: το απαρέμφατο του μέλλοντα 

cenantem: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

praebuit: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

sunt: απαρέμφατο μέλλοντα 

videant: γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 

aluerunt: γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στη μέση φωνή 

nascentem: β΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

secuti: ίδιο τύπο στον ενεστώτα 

factum esse: γενική ενικού του γερουνδιακού στο θηλυκό γένος 

fatetatur: το αντίστοιχο πρόσωπο στην παθητική περιφραστική συζυγία  

malle: β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα 

fieri: το γερουνδιακό στη γενική πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος 

cecidit: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ενεργητική περιφραστική συζυγία 

oppugnaretur: το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα της ίδιας έγκλισης  

peperissem: β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 

pergis: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου 

pati: β΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

 

                                                                                                                                             Μονάδες 15                                 

  

 

Γ1. Για τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την τεκμηριώσετε: 

 

I. Ο εμπρόθετος προσδιορισμός «apud focum», αν μεταφερθεί στην ίδια πτώση του άλλου 

αριθμού, θα σχηματιστεί ως: 

1. apud foca  

2. apud focos  

3.  apud foces  

          Αιτιολόγηση: ________________________________________________ 

 

II. Στη φράση «ancillae tuae» το tuae είναι:  

1. δοτική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους της κτητικής αντωνυμίας για το δεύτερο 

πρόσωπο για έναν κτήτορα  

2. γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους της κτητικής αντωνυμίας για το δεύτερο 

πρόσωπο για έναν κτήτορα  

3.  ονομαστική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους της κτητικής αντωνυμίας 

για το δεύτερο πρόσωπο για έναν κτήτορα  

Αιτιολόγηση: ________________________________________________ 
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III. Στην πρόταση “quae vident” το quae είναι:  

1. ονομαστική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους  

2. ονομαστική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους  

3. αιτιατική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους  

Αιτιολόγηση: ________________________________________________ 

 

IV. Το επίθετο «imperiti» στη γενική του πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους στον 

συγκριτικό βαθμό θα σχηματιστεί ως: 

1. imperitiorum  

2.  imperitorum  

3. imperitiorium  

Αιτιολόγηση: ________________________________________________ 
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Γ2. Για τις παρακάτω λέξεις να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο της καθεμιάς επιλέγοντας 

κάθε φορά τη σωστή απάντηση: 

 

I. die: Η αφαιρετική ανήκει στην:  

1. τοπική αφαιρετική  

2. οργανική αφαιρετική  

3. κυρίως αφαιρετική 

 

II. exercitus:  

1. ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική κτητική στο metus  

2. ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο metus  

3. ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο metus 

 

III. spectandum:  

1. αιτιατική γερουνδιακού που δηλώνει το σκοπό στο ρήμα praebuit, συνημμένο στο se, 

λειτουργεί ως κατηγορηματικός προσδιορισμός στο se. 

2.  αιτιατική γερουνδίου που δηλώνει τον σκοπό στο ρήμα praebuit, συνημμένο στο se, 

λειτουργεί ως κατηγορηματικός προσδιορισμός στο se.  

3. αιτιατική γερουνδιακού που δηλώνει το σκοπό στο ρήμα praebuit, συνημμένο στο se, 

λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός στο se. 

 

IV. cenantem:  

1. κατηγορηματική μετοχή εξαρτώμενη από τον ρηματικό τύπο αίσθησης spectandum 

(άμεση αντίληψη) και λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο άμεσο αντικείμενο του 

ρήματος praebuit “se” στο οποίο είναι συνημμένη.  
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2.  κατηγορηματική μετοχή εξαρτώμενη από τον ρηματικό τύπο αίσθησης 

spectandum (έμμεση αντίληψη) και λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο άμεσο 

αντικείμενο του ρήματος praebuit “se” στο οποίο είναι συνημμένη.  

3.  κατηγορηματική μετοχή εξαρτώμενη από τον ρηματικό τύπο αίσθησης praebuit 

(άμεση αντίληψη) και λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο άμεσο αντικείμενο του 

ρήματος praebuit “se” στο οποίο είναι συνημμένη. 

 

V. crudeliter:  

1. επίρρημα ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα dicerent.  

2. επίρρημα ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο απαρέμφατο factum esse.  

3. επίρρημα ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο απαρέμφατο factum esse 

 

 

                                                                                                                                               Μονάδες 5 

 

Δ1. quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: Να ξαναγράψετε την πρόταση αφού 

αντικαταστήσετε το ρήμα ferunt με το παθητικό του και να επιφέρετε τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις. 

  

                                                                                                                                               Μονάδες 2 

 

Δ2. si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent: να μετατρέψετε του 

υποθετικό λόγο έτσι ώστε να εκφράζεται ανοιχτή υπόθεση στο παρόν και υπόθεση πιθανή ή 

δυνατή. 

                    

                                                                                                                                               Μονάδες 4 

 

Δ3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την ακόλουθη πρόταση (είδος, τρόπος εισαγωγής, 

συντακτικός ρόλος, εκφορά) και να την ξαναγράψετε με τέτοιο τρόπο , ώστε το περιεχόμενο της 

να θεωρείται ως πράξη ολοκληρωμένη στο παρελθόν κατά την άποψη του ομιλητή: 

 

…… ut primum exsulem deinde hostem te viderem….. 
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Δ4. Στην παρακάτω πρόταση να αντικαταστήσετε την ενεργητική σύνταξη με την παθητική 

περιφραστική συζυγία. Να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο:  

 

tu non debuisti populari hanc terram. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            Μονάδες 2,5 

 

Δ5. …..tibi ingredienti …..Να αναλύσετε τη μετοχή σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση με 

όλους τους δυνατούς τρόπους. Να δηλωθεί το υποκείμενο. 

 

 

                                                                                                                                            Μονάδες 2,5 

 

Δ6. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. Να μετατρέψετε τη 

δευτερεύουσα πρόταση της περιόδου σε αποφατική και, στη συνέχεια , να δηλώσετε την 

απαγόρευση στο κατάλληλο πρόσωπο με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

  

                                                                                                                                               Μονάδες 3 

 

 

Δ7. quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum: να επαναδιατυπώσετε την πλάγια ερώτηση 

με εξάρτηση από: 

 

i. τον ρηματικό τύπο nescio έτσι, ώστε να εκφράζει το προτερόχρονο, 

ii. τον ρηματικό τύπο nesciebam έτσι, ώστε να εκφράζει το σύγχρονο. 

    

                                                                                                                                               Μονάδες 2 

 

Δ8. Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? Να απαντηθεί η ερώτηση.  

  

                                                                                                                                                Μονάδα 1       

        

Δ9. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo 

confirmaverunt;  

 

i. Η πρώτη κύρια να μετατραπεί σε χρονική πρόταση και να εισάγεται με τον ιστορικό – 

διηγηματικό cum που θα δηλώνει το προτερόχρονο. 

ii. Η δευτερεύουσα χρονική που θα προκύψει να γίνει χρονική μετοχή. 

 

                                                                                                                                                              

        Μονάδες 3 


