
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα:

Cum Accius ex urbe Rōmā 

devertit ad eum. Accius, qui multo 

desideranti lēgit. 

 

Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, 

salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis 

verbōrum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem 

tanti, quanti nullam adhuc emerat.

 

Is cum aliquando castris abīret, edixit ut omnes pugnā abstinērent. Sed paulo post filius 

eius castra hostium praeterequitāvit et 

 

Β. Γραμματική 

1) Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι:

urbe: γενική πληθυντικού 

grandi aetate: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

minor: ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος

nomen: αιτιατική πληθυντικού 

corvus: δοτική ενικού 

sutor: αφαιρετική πληθυντικού 

cupidus: ο θετικός βαθμός του επιρρήματος

domini sui: αιτιατική ενικού 

haec verba: ονομαστική ενικού 

avem: αφαιρετική ενικού 

pugna: δοτική ενικού 

filius: κλητική ενικού 

hostium: δοτική πληθυντικού 

duce: κλητική ενικού 

proelio: ονομαστική πληθυντικού

2) Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι:

venisset: α’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται

recesserat: γ’ πληθυντικό οριστική μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται

erat: να κλιθεί η προστατική του ενεστώτα

 

ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα: 

Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset, ubi Pacuvius  grandi iam aetāte recesserat, 

devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, 

Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā 

salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio». Tum vēnit corvo in mentem 

domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem 

nullam adhuc emerat. 

abīret, edixit ut omnes pugnā abstinērent. Sed paulo post filius 

castra hostium praeterequitāvit et a duce hostium his verbis proelio lacessītus est.

Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος 

 

ο θετικός βαθμός του επιρρήματος 

ονομαστική πληθυντικού 

Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

α’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

γ’ πληθυντικό οριστική μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται 

να κλιθεί η προστατική του ενεστώτα 

 

ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 

venisset, ubi Pacuvius  grandi iam aetāte recesserat, 

tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei 

pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā 

talium audio». Tum vēnit corvo in mentem 

domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem 

abīret, edixit ut omnes pugnā abstinērent. Sed paulo post filius 

hostium his verbis proelio lacessītus est. 

Μονάδες 15 

 



desideranti: να κλιθεί το σουπίνο 

didicit: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

attulit: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στην παθητική φωνή 

dixit: να γραφεί η μετοχή του ενεστώτα και μέλλοντα στην ονομαστική του ενικού στο 

αρσενικό γένος 

audio: να κλιθεί το γερούνδιο 

abiret: να γραφεί το β’ ενικό και β’ πληθυντικό της οριστικής του παρακειμένου 

abstinerent: β’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται. Για τον 

περιφραστικό τύπο να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο στο κείμενο 

lacessitus est: γ’ ενικό οριστικής παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται 

perdidi: α’ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην παθητική φωνή. Για τον περιφραστικό 

τύπο να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο στο κείμενο 

edixit: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στην φωνή που βρίσκεται 

risit: β’ ενικό υποτακτικής παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται 

emerat: α’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην παθητική φωνή 

Μονάδες 15 

 

Γ. Συντατικό 

1) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: Tarentum, minor, ei, cupidus, 

salutationum, verborum, quanti, castris, eius, a duce. 

Μονάδες 10 

 

2) «Cum aliquando castris abiret», «ut omnes pugna abstinerent». Να αναγνωριστούν οι 

δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία, συντακτική θέση). 

Μονάδες 8 

 

3) paulo post: Να γραφεί ισοδύναμη έκφραση. 

Μονάδες 2 

 

4) «Audita salutatione»: Να συνταχθούν οι όροι της μετοχικής φράσης και να αναλυθεί σε 

χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό-διηγηματικό σύνδεσμο cum. 

Μονάδες 5 

 

5. α) Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική: Sutor eum Caesari attulit. 

β) Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: Filius a duce hostium proelio lacessitus 

est. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 
 


