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Διαγώνισμα Λατινικών 

Γ΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 12-3-2022 

Α. Κείμενα 

sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil 

esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam 

ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non 

sint, necessitate esse cogantur.  

Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua 

vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit 

materteram, ut sibi paulisper loco cederet.  

Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in 

matrimonium duxit. 

solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. 

Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: […] Etsi senex et corpore 

infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario 

conservatam esse. 

Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum 

suis locuti sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed 

aetatis suae verbis utebantur. […] atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe 

semper in memoria et in pectore: «tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens 

atque inauditum». 

qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non 

credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi 

verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse 

dicerent.  

Α1. Από τα παραπάνω αποσπάσματα να μεταφράσετε όσα είναι γραμμένα με έντονη 

γραφή.  

Μονάδες 30 
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Α2. Να βρείτε στα κείμενα λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής. 

φουριόζος, μιζέρια, νατουραλιστής, κονσέρβα, Σκόπελος.  

Μονάδες 10 

Β. Παρατηρήσεις 

Β1.α. Στο πρώτο απόσπασμα να εντοπίσετε τις δεικτικές-οριστικές αντωνυμίες και να 

τις μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (διατηρώντας σταθερά τα γένη). 

Μονάδες 2 

Β1.β. Για τους παρακάτω τύπους να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

• sacello quodam: τη γενική του άλλου αριθμού 

• filia: τη δοτική του άλλου αριθμού 

• aliqua vox congruens: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού 

• antiquissimi viri: τη δοτική του ίδιου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε το 

επίθετο στον συγκριτικό βαθμό 

• aetatis suae: την αιτιατική του άλλου αριθμού 

• pectore: την ονομαστική του άλλου αριθμού 

• mollibus sententiis: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

Μονάδες 7 

Β1.γ. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα παραθετικά. 

Θετικός Συγκριτικός  Υπερθετικός 
misera   
 impotentiores  
multum   
senex   
  primi 
improbi   
 

Μονάδες 6 

Β2.α. Στο 4ο και 5ο απόσπασμα να εντοπίσετε τα αποθετικά ρήματα και να γράψετε το 

απαρέμφατο του μέλλοντα για το καθένα. 

Μονάδες 3 

Β2.β. Στο δεύτερο απόσπασμα να εντοπιστεί ο ονοματικός τύπος της α΄ συζυγίας και 

στη συνέχεια να γραφεί το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

υπερσυντελίκου. 

Μονάδες 2 

Β2.γ. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείτε: 
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• invaserat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του Μέλλοντα στην 

άλλη φωνή  

• reddit: το ίδιο τύπο στον παρακείμενο 

• cogantur: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην 

ίδια φωνή 

• persedebat: την αφαιρετική του σουπίνου 

• vixit: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην άλλη φωνή 

• duxit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

• noluit: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην υποτακτική παρατατικού 

• instaret: τη δοτική του γερουνδίου 

• coluisse: τη γενική του πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους του 

γερουνδιακού  

• factum esse: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού 

στην άλλη φωνή 

Μονάδες 10 

Γ1.α. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Να μετατρέψετε την 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

Μονάδες 3 

Γ1.β. etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius: Αφού επισημάνετε τον α΄ 

όρο σύγκρισης, στη συνέχεια να δηλώσετε τον β΄ όρο σύγκρισης με ισοδύναμο τρόπο.  

Μονάδες 3 

Γ1.γ. si in hunc animadvertissem: Να εντοπίσετε την απόδοση του υποθετικού λόγου, 

να τον χαρακτηρίσετε και στη συνέχεια τον μετατρέψετε ώστε να δηλώνει το δυνατόν ή 

πιθανόν στο παρόν. 

Μονάδες 3 

Γ2.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση) τις 

παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις. 

- dum aliqua vox congruens proposito audiretur 

- dum vixit 

Μονάδες 6 

Γ2.β. semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam 

esse: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.  

Μονάδες 3 

Γ2.γ. cum Sulla minitans ei instaret: Αφού δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο 

του ρήματος, στη συνέχεια να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε ο cum να 

δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. 

Μονάδες 2 
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Γ3.α. congruens: Να μετατρέψετε την παραπάνω μετοχή στην αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 2 

Γ3.β. habe semper in memoria et in pectore: Να μετατρέψετε το περιεχόμενο της 

παραπάνω πρότασης από καταφατικό σε αποφατικό με όλους τους δυνατούς τρόπους.  

Μονάδες 4 

Γ3.γ. coniurationemque nascentem illi confirmaverunt: Αφού εξαρτήσετε το ρήμα 

confirmaverunt από το ρήμα debeo, διατηρώντας τα ίδια στοιχεία του αρχικού ρήματος, 

στη συνέχεια στη νέα πρόταση που έχετε δημιουργήσει να μετατρέψετε την ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική. 

Μονάδες 4 

 


