
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 
Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatōrem 

eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra delātus est tristis et 
trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt urbem 
Rōmam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. Tum Camillus, qui diu apud 
Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, absens dictātor est 
factus; 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte mentiebātur. «Quid?» inquit «Ego non 
cognosco vocem tuam?». Visne scire quid Nasīca responderit? «Homo es impudens. Ego cum te 
quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?». 
Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 
Β] Γραμματική: 
1) Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
discurrens miles (γενική ενικού): 
commilitones suos (δοτική πληθυντικού): 
obvia turba (αιτιατική ενικού): 
Brenno duce (γενική ενικού): 
flumen (ονομαστική πληθυντικού): 
urbem (γενική πληθυντικού): 
aequo iure (ονομαστική ενικού): 
vocem tuam (αφαιρετική πληθυντικού): 
homo impudens (αιτιατική ενικού): 



ancillae tuae (γενική πληθυντικού): 
Μονάδες 10 

2) Να μεταφέρετε τις ακόλουθες δύο προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό: (Miles) 
eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum salutavit. 

Μονάδες 5 
3. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι στη φωνή που δίνονται:  
animadvertit (γ’ ενικό Οριστικής Παρατατικού): 
adgnovit (απαρέμφατο Παρακειμένου); 
salutavit (γ’ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα): 
adduxit (μετοχή Ενεστώτα και Μέλλοντα στο αρσενικό γένος, στην ονομαστική ενικού): 
everterunt (β’ ενικό οριστικής Παρακειμένου): 
cognosco (β’ πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου): 
responderit (β’ ενικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα): 
credidi (γ’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα): 

Μονάδες 8 
4. Να γραφεί το β’ ενικό της Υποτακτικής στην Ενεργητική και Παθητική φωνή του ρήματος: 
quaererem. Για τους  περιφραστικά σχηματιζόμενους τύπους να λάβετε υπόψη σας το 
υποκείμενό τους στο κείμενο. 

Μονάδες 8 
Γ] Συντακτικό: 
1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: pedes, imperatorem, ab his, tristis, 
flumen, deletis, praeter Capitolium, apud Ardeam, scire, homo. 

Μονάδες 15 
2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες προτάσεις (εισαγωγή – εκφορά – ακολουθία – 
συντακτικός ρόλος): “quid Nasica responderit”, “cum te quaererem”. 

Μονάδες 10 
3. Να μετατραπεί η σύνταξη της πρότασης από Ενεργητική σε Παθητική. Να δηλωθεί το 
ποιητικό αίτιο: Galli everterunt urbem Romam. 

Μονάδες 5 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 


