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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur;
cohortes appropinquant; hostes terga vertunt ac fugiunt; eis equites occurrunt. Fit magna caedes.
Sedulius, dux et princeps Lemovicum occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur;
signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; magnus numerus hostium
capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates discedunt. Postero die ad Caesarem legati
mittuntur. Caesar iubet arma tradi ac principes produci. Ipse pro castris consedit; eo duces
producuntur. Vercigentorix deditur, arma proiucuntur.
Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam
praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam
in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is
Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum
civitati nomen dedit:

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
gladiis: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
equitatus : αφαιρετική ενικού
caedes : αιτιατική πληθυντικού
Sedulius : κλητική ενικού
civitates: γενική πληθυντικού
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dux : δοτική πληθυντικού
quo: την ονομαστική του πληθυντικού στο ίδιο γένος
iure: την αιτιατική του ίδιου αριθμού
exilio: ονομαστική ενικού
nomen: αιτιατική ενικού
aequo: την ίδια πτώση του ίδιου γένους στον άλλο αριθμό
absens: την αφαιρετική του ίδιου γένους στον ίδιο αριθμό
deletis legionibus: την ονομαστική πληθυντικού
urbem Romam: τη γενική ενικού
appensum: γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος

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):
miserunt: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής
gerunt: β΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
cernitur : β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου μέση φωνή
appropinquant : γενική πτώση γερουνδίου
fugiunt : β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής
comprehenditur : σουπίνο
iubet : γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής
tradi : γενική πληθυντικού γερουνδιακού στο θηλυκό γένος
consedit : απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή
deditur: ίδιο πρόσωπο , οριστικής παρατατικού , στην άλλη φωνή
everterunt: την ονομαστική πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο γένος
acceperunt: το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στη μέση φωνή
absens: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
divisam : τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα στην ίδια φωνή
secutus est: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
Μονάδες 15
Β3α.: Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις που ακολουθούν:
postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt
qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam

Μονάδες 10
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B4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου:
dux, vivus, ad Caesarem, hostium, die, arma, legionibus, Romam, in exilio, iure, omne
Μονάδες 10

B5. propter Veientanam praedam : Αφού αναγνωρίσετε τον εμπρόθετο τύπο, να τον αποδώσετε
με όλους τους ισοδύναμους τρόπους.
Μονάδες 3

Β.6. Να δηλωθεί η επιρρηματική λειτουργία που ζητείται για τις παρακάτω λέξεις :
castris : κίνηση σε τόπο
Romam : στάση σε τόπο
civitates : κίνηση από τόπο
Μονάδες 3

Β. 7. Να μετατρέψετε τη σύνταξη της ακόλουθης πρότασης σε απαρεμφατική
χρησιμοποιώντας την εξάρτηση που δίνεται στην παρένθεση.
•

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem
Romam praeter Capitolium. (Scriptor narrat…)

•

Fit magna caedes . (Scriptor narrat…)
Μονάδες 4
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