
 
 

Σχολικό έτος 2022-2023    Σελίδα 1 

                                                 

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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea Romulus urbem 

Romam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi 

dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. 

Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam 

speluncam; 

 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, 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: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit 

in exilium, unde tamen rogatus reversus est. 

 

Imitemur nostros Brutos, Camillos, Decios, Curios, Fabricios, Scipiones, innumerabiles alios qui hanc 

rem publicam stabiliverunt; quos equidem in deorum immortalium coetu ac numero repono. 

Amemus patriam, pareamus senatui, consulamus bonis; praesentes fructus neglegamus, 

posteritatis gloriae serviamus; id esse optimum putemus, quod est rectissimum; speremus quae 

volumus, sed feramus quod acciderit; arbitremur denique corpus virorum fortium magnorumque 

hominum esse mortale, animi vero motus et virtutis gloriam sempiternam esse. 
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Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σημειώνονται με έντονα γράμματα. 

Μονάδες 20 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Β1.α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος :  

 

i. Η γενέθλιος χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας τοποθετείται περίπου στα μέσα του 

2ου π.Χ. αιώνα. 

ii. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε την Ιλιάδα του Ομήρου , χρησιμοποιώντας ένα εντόπιο 

μέτρο, τον «σαντούρνιο» στίχο. 

iii. Η ανάπτυξη της ρωμαϊκής  λογοτεχνίας στηρίζεται στα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα. 

iv. Η κωμωδία, ο τελευταίος  ώριμος καρπός των Ελλήνων , είναι και το τελευταίο είδος 

που ωριμάζει στη Ρώμη. 

v. Ο Βεργίλιος ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τον Θουκυδίδη. 

 

Μονάδες 5 

Β2.β. Να σχολιάσετε την “imitatio” και “aemulatio” του ρωμαίου λογοτέχνη. 

 

Μονάδες 5 

 

Β3. Να εντοπίσετε τις λατινικές λέξεις των κειμένων που συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω 

λέξεις της νέας ελληνικής:  πάρτι, φλέβα, δώρο, κοίτη, επόμενος, ρεβέρ,  σταθερός, φορείο, 

νούμερο, βιρτουόζος, 

 

Μονάδες 10 
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Β.4 Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

quo: ονομαστική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος 

exilio: γενική ενικού αριθμού 

aequo iure: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

civitati: γενική πληθυντικού 

nomen : κλητική ενικού αριθμού 

hoc : αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος  

factum: δοτική ενικού αριθμού  

boves: αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 

gregem : κλητική ενικού αριθμού 

virtutis : δοτική ενικού αριθμού 

proximam: αφαιρετική ενικού αριθμού στο συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος  

diu: υπερθετικός βαθμός 

aequo: ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

optimum: ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

 

Μονάδες 14 

 

Β.5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους (όπου χρειάζεται να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο): 

everterunt: α πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

divisam: απαρέμφατο ενεστώτα στη μέση φωνή 

absens: αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 

secutus est : δοτική γερουνδίου 

appensum: β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

dedit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή 

dormivisse: ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

pergit: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

aspexit: α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 

neglegamus: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ενεργητική φωνή 

imitemur: απαρέμφατο μέλλοντα 

feramus: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

consulamus: γενική πληθυντικού αριθμού γερουνδιακού στο θηλυκό γένος  

stabiliverunt: απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή 

traxit: αιτιατική πληθυντικού αριθμού μετοχή μέλλοντα ουδετέρου γένους  

 

 Μονάδες 15 
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Γ1.Να αναγνωριστούν από συντακτική άποψη οι λέξεις: fluvium, fretus, praeter Capitolium, 

omne, civitati, sempiternam  

 Μονάδες 6 

 

Γ2. pro quo immensam pecuniam acceperunt : Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση ως 

προς το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και τη συντακτική λειτουργία. 

Μονάδες 4 

 

Γ3. Quod illic appensum civitati nomen dedit: να μετατραπεί η σύνταξη σε παθητική. 

 

Μονάδες 5 

 

Γ4. adduxisse: να χαρακτηρίσετε συντακτικά το απαρέμφατο (μονάδα 1), να δηλώσετε το 

υποκείμενό του και να δικαιολογήσετε την πτώση του (μονάδες 2). 

 Μονάδες 3 

 

Γ5. Illic : Να δηλωθεί η ίδια επιρρηματική σχέση αντικαθιστώντας το επίρρημα με το Asia. 

 

Μονάδα 1 

Γ6. Ubi Hercules e somno excitatus gregem aspexit: να αντικαταστήσετε τη δευτερεύουσα με μια 

ισοδύναμη που όμως να εκφέρεται με υποτακτική. Να κάνετε τις αναγκαίες μεταβολές στη 

σύνταξη λαμβάνοντας υπόψη την ακολουθία των χρόνων. 

Μονάδες 2 
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Γ7. Camillus absens dictator est factus : Nα μετατρέψετε τη σύνταξη της παρακάτω πρότασης 

σε απαρεμφατική με εξάρτηση από το scriptor dicit…. 

Μονάδες 4 

 

Γ8. Να συμπτυχθεί  η  υπογραμμισμένη πρόταση  σε μετοχή:  

nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. 

Μονάδες 2 

Γ9. Να αναλυθούν οι μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς 

τρόπους :  

excitatus, rogatus 

Μονάδες 4 

 


