
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΣ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 

Caecilia, uxor Metelli,  dum more prisco omen nuptiale petit fil iae sorōris,  
ipsa fēcit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sorōris fil iā persedēbat 
expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audirētur. Tandem puella, 
longā morā standi fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.  Tum 
Caecilia puellae dixit : « ego libenter tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post 
res ipsa confirmāvit. 

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

 Num ad hostem vēni et captīva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et  
infelīx senecta traxit , ut primum exsulem deinde hostem te vidērem? Qui potuisti 
populāri hanc terram, quae te genuit  atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae 
ira cecidit? Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur, cum in conspectu 
Rōma fuit , t ibi non succurrit : «intra illa moenia domus ac penātes mei sunt,  mater 
coniunx līberique»?. Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnarētur; nisi fil ium 
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.  

1.  Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα: «Caecilia … cedo» και «Num ad hostem 
… aluit?». 

Μονάδες 20 

2.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές  ή Λανθασμένες .  

i)  Η αρχέγονη λατινική γλώσσα ήταν πλούσια και εκφραστική όπως και ο λαός 
που την χρησιμοποιούσε. 

ii)  Ο Οράτιος είχε ως πρότυπό του τους λυρικούς ποιητές. 

iii)  Ο Βεργίλιος ανταγωνίζεται αποτελεσματικά το Θουκυδίδη. 

iv)  Το ύφος του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα ανακαλεί το Θουκυδίδη. 

v)  Ο Κάτουλλος ήταν επαναστάτης υλιστής. 

Μονάδες 10 

 



3.  Να εντοπιστούν οι λατινικές λέξεις που είναι ετυμολογικά συγγενείς με τις 
ακόλουθες: νύφη, νυχτερίδα, κάστρο, τρακτέρ, φινάλε .  

Μονάδες 10 

4. i)  Να γραφεί η γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών: 
uxor, omen, materteram, res, animo .  

Μονάδες 5 

ii)  Να γραφούν οι τρεις βαθμοί των επιθέτων στη γενική ενικού του αρσενικού 
γένους: logna, infelix, libera .  

Μονάδες 5 

iii)  Να κλιθεί το θηλυκό γένος στον ενικό αριθμό των ακόλουθων αντωνυμιών: 
ipsa, illa,  hos .  

Μονάδες 5 

5. i)  Να γραφούν οι δάνειοι τύποι του αποθετικού ρήματος: populari .  

Μονάδες 5 

ii)  Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήματα: sum, genuit, haberem, possum, 
fecit .  

Μονάδες 5 

iii)  Να κλιθεί η προστακτική Ενεστώτα και Μέλλοντα των ακόλουθων ρημάτων 
στη φωνή που βρίσκονται: dixit, oppugnaretur .  

Μονάδες 5 

6. i)  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις:  
(είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).  

• «dum more prisco omen nuptial … sororis    

• «ut primum exsulem … viderem?» 

• quae te genuit .  

Μονάδες 9 

ii) at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet .  Να 
αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει: i)  Το 
αντίθετο του  πραγματικού στο παρόν και ii)  Υπόθεση πιθανή – δυνατή στο 
παρόν μέλλον. 

Μονάδες 6 

7. i)  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: uxor, nocte, standi, loco, paulo .  

Μονάδες 5 



ii)  Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική: Hoc dictum paulo post 
res ipsa confirmavit .  

Μονάδες 5 

iii)  Να αναλυθούν οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί σε δευτερεύουσα πρόταση: 
«infelix senecta», «infesto et minaci animo» .  

Μονάδες 5 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!!  


