
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Postquam XIV annos in Italia complēvit, Carthaginienses eum 

Hannibal bellum cum Rōmānis componere fru

dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt.

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

 Claudius quinquagessimo 

Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post 

rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta 

abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum 

imperatōrem eum salutāvit. 

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

 Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, 

nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementōte rem publicam in extrēmo discrimine quondam 

fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthāgo delēta est.

 

Α] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα.

Β] Γραμματική 

α) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

bellum: αιτιατική πληθυντικού 

victoriam: ονομαστική πληθυντικού

aetātis: γενική πληθυντικού 

mirabili casu: αιτιατική πληθυντικού

nomen: κλητική πληθυντικού 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή

Postquam XIV annos in Italia complēvit, Carthaginienses eum in Africam

Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. Denique cum P. Sc

dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt. 

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

Claudius quinquagessimo anno aetātis suae imperium cepit mirabili 

Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post 

rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta 

abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem

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

Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, 

consulueritis. Mementōte rem publicam in extrēmo discrimine quondam 

mque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthāgo delēta est.

Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

ονομαστική πληθυντικού 

αιτιατική πληθυντικού 

 
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 

in Africam revocavērunt. Ibi 

stra cupīvit. Denique cum P. Scipiōne apud Zamam 

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

imperium cepit mirabili quodam casu. 

Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post 

rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se 

latentem adgnovit; extractum 

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

Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, 

consulueritis. Mementōte rem publicam in extrēmo discrimine quondam 

mque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthāgo delēta est. 

Μονάδες 40 



caedis: γενική πληθυντικού 

proximum: συγκριτικός βαθμός στο ίδιο γένος, αριθμό, πτώση 

discurrens miles: γενική πληθυντικού 

pedes: αφαιρετική ενικού 

imperatōrem: γενική ενικού 

nimia: υπερθετικός βαθμός στο ίδιο γένος, αριθμό, πτώση 

discrimine: ονομαστική πληθυντικού 

extrēmo: συγκριτικός βαθμός στο ίδιο γένος, αριθμό, πτώση 

Μονάδες 15 

β) Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι. Για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη σας το 

υποκείμενο στο κείμενο:  

complēvit: γ’ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

dimicāvit: β’ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

exclūsus: Απαρέμφατο Παρακειμένου στην Ένεργητική φωνή 

recesserat: Προστακτική Ενεστώτα και Μέλλοντα στο β’ ενικό της Ενεργητικής φωνής  

exterritus: Απαρέμφατο Μέλλοντα της ίδιας φωνής 

abdidit: β’ πλυθυντικό Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής Ενεστώτα στην Παθητική 

φωνή 

adgnovit: γ’ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού στην ίδια φωνή 

deponite: β’ ενικό Υποτακτικής Παρακειμένου στην Παθητική φωνή 

consulueritis: γ’ ενικό Ενεστώτα και Υπερσυντελίκου στην ίδια έγκλιση και φωνή 

sumptum est: Απαρέμφατο Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

delēta est: Μετοχή Ενεστώτα και στα τρία γένη 

Μονάδες 15 

Γ] Συντακτικό 

1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι τύποι: in Africam, apud Zamam, anno, suae, 

quodam, ab insidiatōribus, foribus, latentem, patriae, fuisse. 

Μονάδες 10 



2. α) Να αναγνωριστεί η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική 

θέση): postquam XIV annos in Italia complēvit. (μονάδες 3) 

 

β) Στη συνέχεια να αντικατασταθεί ο χρονικός σύνδεσμός postquam με τον ιστορικό – 

διηγηματικό σύνδεσμο cum. Να επιφέρετε τις απαιτούμενες αλλαγές (μονάδες 3) 

Μονάδες 6 

3. «Fiduciam deponite!»: Να δηλωθεί η απαγόρευση και με τους δύο τρόπους. 

Μονάδες 5 

4. Paulo post: Να γραφεί ισοδύναμη έκφραση. 

Μονάδες 2 

5. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο: 

Discurrens miles pedes eius animadvertit. 

Μονάδες 5 

6. Να γίνει η απαρεμφατική σύνταξη:  

Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. 

Scriptor narrat… 

Μονάδες 2 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 

 

 


