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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

HerculesbovesGeryŏnisexHispaniā ineumlocumadduxissedicitur, 

ubiposteaRōmulusurbemRōmamcondidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et 

ipse de viā fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam 

caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit etpartem abesse sensit, 

pergit ad proximan speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confūsus gregem ex 

loco infesto amovēre coepit. 

 

Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasῑcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasica se 

domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: 

“Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasῑca responderit? “Homo es 

impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?” 

 

 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 

  

Μονάδες 40 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 

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

 

locum:αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

boves: γενική ενικού αριθμού 

quosdam: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους  

gregem: ονομαστική ενικού αριθμού 
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vestigia: αιτιατική ενικού αριθμού 

diēbus: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

impudens: αφαιρετική ενικού ουδετέρου γένους  

ipsi: κλητική ενικού ουδετέρου γένους 

mihi: γενική πληθυντικού αριθμού  

ianua: δοτική πληθυντικού αριθμού 

aperte:συγκριτικό 

ancillae:κλητική ενικού αριθμού 

Hercules: γενική ενικού αριθμού  

impudens: ονομαστική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους  

domi:γενική πληθυντικού αριθμού 

 

Μονάδες 15 

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς 

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

adduxisse: ίδιος τύπος στην παθητική φωνή  

condidit: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής φωνής  

fertur: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής  

traxit: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα παθητικής φωνής  

excitātus: ίδιος τύπος στον μέλλοντα  

aspexit:β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής  

vidit: απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα παθητικής φωνής  

venisset: β’ ενικό υποτακτικής ενεργητικού παρατατικού 

responderit: γενική πληθυντικού γερουνδιακού στο ουδέτερο γένος  

credidi:α’ ενικό οριστικής ενεργητικού μέλλοντα 

quaereret: σουπίνο 

mentiebatur: β΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής  

indignatus:το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

refecisse:το γ’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

amovere:ίδιο πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

Μονάδες 15 

 

Β3: Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις που ακολουθούν: 

quid Nasῑca responderit 

etsi domi erat 

 

 Μονάδες 10 
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B4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου:  

adduxisse , fluvium, fretus, aversos, diēbus, quid, ancillae, tam,quid,homo 

 

Μονάδες 10 

 

Β5. confūsusgregemexlocoinfestoamovērecoepit.: να μεταφέρετε τις λέξεις της παραπάνω 

πρότασης στον άλλο αριθμό. 

Μονάδες 5 

Β6. Visne scire … ? : να αναδιατυπώσετε την ευθεία ερώτηση με τέτοιο τρόπο ώστε 

 

α. να περιμένετε αρνητική απάντηση 

β. να περιμένετε καταφατική απάντηση 

γ. να δίνετε έμφαση 

 Μονάδες 3 

Β7. Hercules boves Geryŏnis ex Hispaniā in eum locum adduxisse dicitur.Να αντικατασταθεί το 

ρήμα  από τον αντίστοιχο τύπο της ενεργητικής φωνής και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές 

στην πρόταση.  

Μονάδες2 


