
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 
Ένας στρατιώτης που (ενώ) έτρεχε εδώ και εκεί παρατήρησε τα πόδια τουֹ τον 

αναγνώρισε που κρυβόταν ֹ αφού τον τράβηξε έξω, τον χαιρέτησε ως αυτοκράτορα. Από εκεί 
τον οδήγησε στους συστρατιώτες του. Απ’ αυτούς μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο λυπημένος 
και έντρομος, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σαν επρόκειτο να πεθάνει. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Όταν ήταν αρχηγός ο Βρέννος, οι Γαλάτες κοντά στον Αλλία ποταμό, αφού 
κατέστρεψαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώμη εκτός από το 
Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο 
Κάμιλλος, ο οποίος είχε παραμείνει εξόριστος για πολύ καιρό κοντά στην Αρδαία, εξαιτίας της 
λείας από τους Βηίους, η οποία δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, έγινε δικτάτορας αν και 
απουσίαζε˙ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Τότε ο Έννιος επειδή αγανάκτησε (αγανακτισμένος) που ο Νασικάς έλεγε ψέματα τόσο 
φανερά, είπε: «Τι; Δεν γνωρίζω τη φωνή σου;» Μήπως θέλεις να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; 
«Είσαι άνθρωπος αναιδής. Όταν σε ζητούσα, εγώ πίστεψα την υπηρέτριά σου ότι δεν ήσουν 
σπίτι˙ εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;». 
Β] Γραμματική: 
1. discurrentis militis, commilitonibus suis, obviam turbam, Brenni ducis, flumina, urbium, aequum 
ius, vocibus tuis, hominem impudentem, ancillarum tuarum. 
2. (Milites) eos latentes adgnoverunt/-ere; extractos imperatores eos salutaverunt/-ere. 
3. animadvertebat, adgnovisse, salutabunt, adducens / adducturus, evertisti, cognoveratis, 
responderis, credunt. 
4.  quaeras  quaeraris/re 
 quaereres  quaerereris/re 
 quaesiturus sis           - 
 quaesiveris  quaesitus sis 
 quaesivisses  quaesitus esses 



Γ] Συντακτικό: 
pedes= αντικείμενο στο animadvertit 
imperatorem= κατηγορούμενο στο αντικείμενο eum 
ab his= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο delatus est 
tristis= επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο ενν. υποκείμενο Claudius 
flumen= ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στο Alliam 
deletis= αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή με υποκείμενό της legionibus 
praeter Capitolium= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της εξαίρεσης στο everterunt 
apud Ardeam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου / πλησίον στο fuerat 
scire= τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος visne 
homo= κατηγορούμενο στο ενν. υποκείμενο tu από το συνδετικό es. 
2)  Quid Nasica responderit: Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική ουσιαστική πρόταση ως 
αντικείμενο του απαρεμφάτου scire. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid γιατί είναι 
μερικής άγνοιας και εκφέρεται με Υποτακτική γιατί στη λατινική θεωρείται ότι η εξάρτηση 
δίνει Υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης, χρόνου Παρακειμένου (responderit) 
γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (scire – vis) και εκφράζει το προτερόχρονο στο 
παρόν. 
Cum te quaererem: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που εισάγεται με τον 
ιστορικό ή διηγηματικό cum γιατί υπογραμμίζεται η βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας  με 
την κύρια πρόταση, σχέση αιτίου – αιτιατού, εκφέρεται με υποτακτική γιατί είναι φανερό ο 
ρόλος του υποκειμενικού στοιχειού, χρόνου Παρατατικού (quaereret) γιατί εξαρτάται από ρήμα 
ιστορικού χρόνου (credidi – Πρκ.) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν. Συντακτικά 
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 
3) Urbs Roma a Gallis eversa est. 
  
 


