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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα που σημειώνονται με έντονα γράμματα. 

 

In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. 

Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam 

pertinerent; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse 

bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: 

ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse 

cogantur. 

Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: «Licet mihi ostendas agmina militum, 

quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo 

Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a 

Mario conservatam esse. 

Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti 

sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis 

utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis annis 

iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. 

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.  

  

Μονάδες 20 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α.1 .Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος : 

 

i. O Κικέρωνας ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τους αττικούς ρήτορες και φιλοσόφους. 

ii. Ο Βεργίλιος ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τον Θουκυδίδη. 

iii. Με τον θάνατο του Αυγούστου παρατηρείται έκπτωση της ποιότητας και απουσία 

ταλέντων. 

iv. Ο Ρωμαίος λογοτέχνης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη ρωμαϊκή ιστορία,  στη 

γλώσσα και τη γραμματεία , το δίκαιο και τον πολιτισμό του. 

v. Οι διανοούμενοι λογοτέχνες είναι συχνά ταυτόχρονα και στρατιωτικοί πολιτικοί. 

 

Μονάδες 5 

 

Α.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος : 

 

i. Στους εμφύλιους πολέμους οι αντιτιθέμενοι παρουσιάζουν την πραγματική τους φύση. 

ii. Η Σύγκλητος κήρυξε τον Σύλλα «εχθρό του κράτους» 

iii. Ο νεαρός του  τρίτου αποσπάσματος εντυπωσίασε θετικά τον φιλόσοφο με την ορθή 

χρήση των γλωσσικών τύπων της αρχαϊζουσας.  

iv. Ο Γάϊος Καίσαρας τασσόταν ρητά κατά της χρήσης των εξεζητημένων γλωσσικών 

τύπων. 

v. Ο Κικέρωνας πιστεύει ότι η συνωμοσία ενισχύθηκε με την αδύναμη αντίδραση της 

πολιτικής ηγεσίας στη Ρώμη. 

 

Μονάδες 5 

 

 

Α.3 Να βρείτε στο κείμενο λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω 

λέξεις: τονισμός , πάνθηρας, δώρο, κονσέρβα, σταθερός, άγημα, αντίκα,  λόγος, 

πριμοδότηση, μαλακός . 

 

 Μονάδες 5 
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Β 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:  

 

eum locum: η αιτιατική πληθυντικού 

casus aliqui: η γενική πληθυντικού 

furor: η αιτιατική ενικού 

bello civili: η ονομαστική πληθυντικού 

necessitate: η δοτική ενικού 

mortem: γενική ενικού 

senex: γενική πληθυντικού 

urbs: αφαιρετική πληθυντικού 

antiquissimi viri: η δοτική ενικού 

aetatis suae: η γενική πληθυντικού 

mollibus: αφαιρετική ενικού στον συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος 

multi: δοτική πληθυντικού στον υπερθετικό βαθμό στο ίδιο γένος 

auctoritatem: δοτική ενικού 

spem: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

coniurationem: αφαιρετική ενικού 

 

 

                                                                                                       Μονάδες 12 

 

 

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

 

nihil: η γενική ενικού 

mihi: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

his: η ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους 

quae:  αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

ea: γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

 

                                                Μονάδες 5 
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B3. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους για τα παρακάτω ( για τους 

περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

 

deducta est: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

subvenerit: το α’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

destiti: το γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

facere: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

pertinerent: το γ’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή (να ληφθεί υπόψη το 

υποκείμενο) 

reddit: το β’ ενικό οριστικής μέλλοντα 

cogantur: η αιτιατική του σουπίνου 

instaret: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα ίδια φωνή  

ostendas: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

circumsedisti: β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού ίδια φωνή   

conservatam esse: απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα 

locuti sunt: απαρέμφατο μέλλοντα 

coluisse: β’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

utebantur: γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

scire: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

vis: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα 

imminent: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα 

aluerunt: απαρέμφατο του ενεργητικού μέλλοντα (να ληφθεί υπ' όψιν το υποκείμενο) 

secuti: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπ' όψιν το υποκείμενο) 

animadvertissem: γ΄ ενικό υποτακτικής ενεργητικού παρατατικού. 

dicerent: αφαιρετική του σουπίνου. 

 

Μονάδες 15 

 

 

Γ1. Να αναγνωρίσετε πλήρως  τις παρακάτω λέξεις: 

 

omnia, ea, mihi, corpore, Romam, coluisse, sermone, sententiis, credendo, improbi 

 

                                                                                                  Μονάδες 5 
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Γ2. Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω προτάσεων , να δηλώσετε τη συντακτική τους 

λειτουργία και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους. 

 

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

dissimulent: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να δηλώσετε το είδος τους.    

 

 

     Μονάδες 5 

 

 

Γ3. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική : 

 

Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; 

qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo 

confirmaverunt; 

 

                                                                                                 Μονάδες 6 

    

Γ4. Να συμπτυχθούν οι παρακάτω  υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές. 

 

cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae. 

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent. 

     Μονάδες 6 

 

 

 

Γ5. Να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις 

( με όλους τους δυνατούς τρόπους). 

 

nascentem 

secuti 

 

                                                                                               Μονάδες 6 
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Γ.6 Να μετατραπούν  οι παρακάτω προτάσεις  σε απαρεμφατική σύνταξη με ρήμα εξάρτησης 

το Philosophus dixit …. 

 

Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti 

sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis 

utebantur. 

 

                                                                        Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


