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Γ΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Διαγώνισμα Λατινικών 

Ημερομηνία: 30-4-2022 

Α. Κείμενα 

sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id 

me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis 

est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et 

iucunda; 

Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam 

vidit sed in Asia continenter vixit. […] Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; 

patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris 

victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit. 

Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi 

proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam 

conformabam. Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus 

corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo - me pro salute vestra in tot ac 

tantas dimicationes obicere potui. 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα των κειμένων στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 20 

Β. Παρατηρήσεις 

Β1. α. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. 

I. Το 240 π.Χ. ο ............... ...................... οργάνωσε παραστάσεις θεάτρου στη Ρώμη με 

ελληνικά έργα διασκευασμένα στα Λατινικά. 

II. Σύμφωνα με την περιγραφική διαίρεση, η ρωμαϊκή λογοτεχνία διακρίνεται στην 

προκλασική ή ............................ εποχή, κλασική εποχή, μετακλασική εποχή και 

........................ ......................... . 

III. Το νέο καθαρά ρωμαϊκό λογοτεχνικό είδος είναι η ....................... . 

IV. Ο Κορνήλιος Νέπως εγκαινιάζει στη Ρώμη την ιστορική ........................ . 

V. Ο ....................... χαρακτηρίζεται ως ο «χριστιανός Κικέρων». 

Μονάδες 10 
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Β1. β. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:  

ντούρος, ιμπεριαλισμός, θρίαμβος, κουλτούρα, μοίρα. 

Μονάδες 10 

Β2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους: 

 videri: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα και Συντ. Μέλλοντα στην 

ίδια φωνή 

 dicis: το δεύτερο ενικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

 paenitet: ο ίδιος τύπος στον Παρακείμενο 

 nascuntur: αιτιατική πληθυντικού αριθμού, ουδετέρου γένους της μετοχής 

Ενεστώτα 

 fiunt: το τρίτο ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού στην άλλη φωνή 

 vixit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

 meruisse: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού της 

Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας  

 gerendi: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου στην ίδια 

φωνή 

 proponebam: το απαρέμφατο Παρακειμένου στην ίδια φωνή 

 colendo: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

 conformabam: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου της 

Παθητικής Περιφραστικής Συζυγίας  

 expetendo: τα απαρέμφατα Ενεστώτα και στις δύο φωνές  

 ducendo: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

 obicere: το δεύτερο ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού στην άλλη φωνή 

 potui: το ίδιο πρόσωπο στην Υποτακτική Παρατατικού 

 

Μονάδες 15  

Β2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις και 

φράσεις:  

 duriora: το επίρρημα του θετικού βαθμού 

 acerbiora: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού  

 meliora: τα επιρρήματα θετικού και συγκριτικού βαθμού 

 pomis: την ονομαστική του ίδιου αριθμού 

 mitia: τη γενική πληθυντικού αριθμού, αρσενικού γένους του συγκριτικού βαθμού 

 suspicionem quandam: τη γενική του άλλου αριθμού  

 stipendia: τη γενική και των δύο αριθμών 

 libentissime: το επίρρημα του θετικού βαθμού 

 pietatis: την κλητική του ίδιου αριθμού 

 mihi: τη γενική  πληθυντικού αριθμού για το β΄ πρόσωπο 
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 homines excellentes: την αφαιρετική του άλλου αριθμού 

 laudem: την ονομαστική του ίδιου αριθμού 

 omnes cruciatus: την αφαιρετική ενικού αριθμού  

 parvi: τα παραθετικά του επιρρήματος  

 tot ac tantas dimicationes: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού  

Μονάδες 15  

 

Γ1. α. Μεταξύ των τριών αποσπασμάτων να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο, να τον 

χαρακτηρίσετε και στη συνέχεια να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να 

δηλώσετε τα υπόλοιπα είδη, διατηρώντας την ίδια χρονική βαθμίδα. 

Μονάδες 4 

Γ1. β. patre imperatore: Αφού χαρακτηρίσετε συντακτικά το φαινόμενο το οποίο 

παρατηρείτε, στη συνέχεια να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση ώστε να δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  

 

Μονάδες 4 

Γ1. γ. cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam: Να γίνει η γερουνδιακή 

έλξη και να διευκρινίσετε, αν είναι υποχρεωτική ή όχι, τεκμηριώνοντας την απάντησή 

σας.  

Μονάδες 5 

Γ1. δ. Murenam laudare debemus: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.   

Μονάδες 4 

Γ2. α. Στην παρακάτω πρόταση να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:  

omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo 

Μονάδες 4 

Γ2. β. Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper 

mihi proponebam: Να μεταφέρετε την παραπάνω πρόταση από τον ευθύ στον πλάγιο 

λόγο με εξάρτηση Cicero dicit… 

Μονάδες 5 

Γ2. γ. Να αποδώσετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων: sibi, me (1ο 

απόσπασμα), luxuriae, virtutis, stipendiorum, cruciatus, parvi, me (3ο απόσπασμα). 

Μονάδες 4 

 


