
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 

Nostri, postquam pila in hostes misērunt, gladiis rem gerunt. Repente post tergum  equitātus 
cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga vertunt ac fugiunt; eis equites occurrunt. Fit magna 
caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovīcum, occiditur; dux Arvernōrum vivus in fugā 
comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; 

Magnus timor exercitum occupāvit ex vocibus Gallōrum ac mercatōrum, qui Germānos ingenti 
magnitudine corporum et incredibili virtūte esse praedicābant. Alius aliā de causā discedere 
cupiēbat. Nonnulli pudōre adducti remanēbant. Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenēre 
poterant; abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commūne 
periculum miserabantur. 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα: «Nostri, postquam pila…caedes» και «Magnus timor 
exercitum …praedicābant» 

Μονάδες 20 

Β. Να εντοπίσετε τις λέξεις των κειμένων που έχουν ετυμολογική σχέση με τις αντίστοιχες της 
ελληνικής: (πρώτο απόσπασμα) πρίγκιπας, γλαδιόλα, φυγή, (δεύτερο απόσπασμα): 
κομμουνισμός, φαμίλια.  

Μονάδες 10 

Γ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους ως Σωστές ή Λανθασμένες. 

α. Η λατινική γλώσσα δεν ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. 
β. Η αρχέγονη λατινική γλώσσα ήταν πλούσια και εκφραστική, όπως ο λαός που 

την χρησιμοποιούσε. 
γ. Χρονικό ορόσημο για τη συστηματική καλλιέργεια της Λατινικής γλώσσας και 

την παραγωγή αξιόλογων κειμένων θεωρείται το 240 π.Χ. 
δ. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία είναι αυτοφυής, όπως και η αρχαία ελληνική λογοτεχνία.  
ε. Στην περιγραφική διαίρεση ανήκει και η κλασική εποχή. 

Μονάδες 10 
 



Δ1. Να γραφεί η γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: gladiis, caedes, 
dux, corporum, causa. 

Μονάδες 10 

Δ2. Να γραφεί η γενική και αφαιρετική ενικού  και πληθυντικού και στα τρία γένη της 
αντωνυμίας: eis. 

Μονάδες 5 

Δ3. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήματα: miserunt, gerunt, occupavit, occiditur, 
comprehenditur. 

Μονάδες 15 

Ε1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: equitatus, dux, eis, magnitudine, 
tenere. 

Μονάδες 10 

Ε2. Να συνδέσετε τους αριθμούς με τα γράμματα (ένα στοιχείο περισσεύει). 

 
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1.post tergum α. γενική υποκειμενική 

2. vivus β. εμπρόθ. προσδ. τόπου 

3.Gallorum γ. γενική αντικειμενική 

4. timor δ. επιθετικός προσδιορισμός 

5.incredibili ε. υποκείμενο 

 στ. επιρρηματικό κατηγορούμενο 

Μονάδες 10 

Ε3. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο:  Nostri 
pila in hostes miserunt. 

Μονάδες 10 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


