
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 

Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non 

succurrit: «intra illa moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»?. Ergo ego nisi 

peperissem, Roma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in lībera patriā mortua essem. 

Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra 

mors aut longa servitus manet. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Haec est tyrannōrum vita, in quā nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia benevolentiae 

stabilis esse potest: tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis 

est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et 

tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit 

militesque adhortātur ut salūtem sperent. 

Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 

Β] Γραμματική: 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

minaci animo (γενική πληθυντικού): 

conspectus (γενική ενικού): 

illa moenia (δοτική πληθυντικού): 

penates mei (αφαιρετική πληθυντικού): 

domus (αφαιρετική ενικού): 

mater (γενική πληθυντικού): 

libera (το επίρρημα και στους τρεις βαθμούς): 

miserrima (γενική ενικού και στους τρεις βαθμούς στο θηλυκό γένος): 

diu (υπερθετικός βαθμός): 



longa servitus (δοτική ενικού): 

nulla fides (γενική ενικού): 

stabilis (το επίρρημα και στους τρεις βαθμούς): 

turrim (αφαιρετική ενικού): 

epistulam (δοτική ενικού): 

milites (ονομαστική ενικού): 

Μονάδες 15 

2. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι στη φωνή που βρίσκονται. Για τους περιφραστικούς 

τύπους να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενό τους στο κείμενο: 

peperissem (β΄ενικό υποτακτικής μέλλοντα): 

mortua (β’ ενικό οριστικής ενεστώτα): 

pati (σουπίνο σε αφαιρετική): 

possum (γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου): 

pergis (γ’ ενικό υποτακτικής παρατατικού): 

manet (γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα): 

nescio (β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα): 

diligere (απαρέμφατο παρακειμένου): 

metui (απαρέμφατο μέλλοντα): 

putet (γερούνδιο σε δοτική): 

veritus (μετοχή ενεστώτα και μέλλοντα): 

mitteret (β’ ενικό οριστικής παρατατικού παθητικής περιφραστικής συζυγίας): 

adhaesit (γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα): 

conspicitur (γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα): 

defertur (β’ ενικό οριστικής μέλλοντα): 

Μονάδες 15 

Γ] Συντακτικό: 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: tibi, liberique, pati, sollicita, eis, die. 

Μονάδες 6 

2. Να αναγνωριστεί συντακτικά η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, 

ακολουθία, συντακτικός ρόλος): ‘’quis posit diligere eum…aut eum’’. 

Μονάδες 5 



3. Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος ώστε να δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού στο 

παρόν και υπόθεση πιθανή-δυνατή στο παρόν και μέλλον: at contra hos, si pergis, aut 

immatura mors aut longa servitus manet. 

Μονάδες 5 

4. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: Haec a quodam milite conspicitur. 

Μονάδες 4 

5. Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή: Nisi filium haberem, 

libera in libera patria mortua essem. 

Μονάδες 3 

6. Να μετατραπεί ο επιθετικός προσδιορισμός σε αναφορική προσδιοριστική πρόταση: in 

libera patria. 

Μονάδες 2 

7. veritus: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση που να δηλώνει αντικειμενική 

και υποκειμενική αιτιολογία. 

Μονάδες 5 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


