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Τμήματα: Γ΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 13-11-2021 

Διαγώνισμα Λατινικών 

Α. Κείμενα 

id esse optimum putēmus, quod est rectissimum; sperēmus quae volumus, sed ferāmus 

quod acciderit; arbitrēmur denique corpus virōrum fortium magnorumque hominum 

esse mortāle, animi vero motus et virtūtis gloriam sempiternam esse. 

Accipe nunc quid postea Nasῑca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasῑcam 

venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. 

Tum Ennius indignātus inquit quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: […] Ego cum te 

quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?” 

Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus 

urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis 

patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam 

in extremo discrimine quondam fuisse!» 

ut nos amīcos paternos et amanter et modeste complectebātur! ut nutrīces, ut 

paedagōgos, ut praeceptōres diligēbat! quam studiōse, quam intellegenter lectitābat! ut 

parce ludēbat! Quā illa patientiā, quā etiam constantiā novissimam valetudinem tulit! 

Β. Παρατηρήσεις 

Β1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 20 

 

Β2. α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας στο τετράδιό σας το 

γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή ή το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι Λανθασμένη. 

I. Τα διάφορα λογοτεχνικά είδη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ακολουθούν 

διαφορετική εξέλιξη από την αντίστοιχη ελληνική. 

II. Χρονικό ορόσημο για τη συστηματική καλλιέργεια της Λατινικής γλώσσας και 

την παραγωγή αξιόλογων κειμένων θεωρείται το 240 π.Χ. 
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III. Ο Κικέρωνας έγραψε πως «η Ελλάδα, ενώ κατακτήθηκε, κατέκτησε τον άγριο 

νικητή και εισήγαγε τις τέχνες στο αγροτικό Λάτιο». 

IV. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία γεννήθηκε υπό την επίδραση της ελληνικής γραμματείας. 

V. Ο πεζός λόγος του Κικέρωνα και η ποιητική λειτουργία του Βιργιλίου ανήκουν 

στα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Μονάδες 10  

 

Β2. β.  Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄. 

 

Στήλη Α΄  Στήλη Β΄  
1) περιγραφική διαίρεση 

 
 

2) αριστοκρατική αξιολόγηση 
 

 
 

3) ιστορική διαίρεση  

1. μετακλασική εποχή 
2. δημοκρατική εποχή 
3. ‘Υστερη αρχαιότητα 
4. αυτοκρατορική εποχή 
5. αυγούστεια εποχή 
6. «αργυρός αιώνας» 
7. κλασική εποχή 
8. «χρυσός αιώνας» 
9. προκλασική ή αρχαϊκή εποχή  

 

Μονάδες 10 

 

Β2. γ. paternos, paedagōgos, constantiā, extremo, mortāle: Να δημιουργήσετε από 

τις παραπάνω λέξεις της λατινικής γλώσσας παράγωγες της νέας ελληνικής και να τις 

εντάξετε σε προτάσεις. Μπορείτε να τις μετατρέψετε σε οποιαδήποτε μορφή 

επιθυμείτε.  

Μονάδες 5 

 

Β2. δ. Με βάση τα αποσπάσματα που σας έχουν δοθεί να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω 

προτάσεις, σημειώνοντας το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή ή το γράμμα Λ, αν η 

πρόταση είναι Λανθασμένη.  

I. Οι δυνάμεις της ψυχής και η δόξα της αρετής είναι αθάνατα για τον ρήτορα. 

II. Ο Νασικάς πίστεψε την υπηρέτρια του Έννιου κατά την επίσκεψή του σε αυτόν.  

III. Ο Κάτωνας τόνισε στους συγκλητικούς την ανάγκη να έχουν εμπιστοσύνη στις 

δυνάμεις της Ρώμης.  

IV. Η τελευταία αρρώστια έπληξε την αξιοπρέπεια της κοπέλας, της κόρης του 

Φουνδανού.  

V. Η κοπέλα σεβόταν τους φίλους του πατέρα της.  

Μονάδες 5 

Β3. α. Για τα παρακάτω ουσιαστικά να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

 id: ονομαστική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους  

 quid: την ονομαστική και την αφαιρετική του ενικού αριθμού, του θηλυκού γένους  

 ancillae tuae: την κλητική του ίδιου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε την 

αντωνυμία ώστε να δηλώνει το α΄ πρόσωπο για έναν κτήτορα 

 mihi ipsi: τη γενική του άλλου αριθμού 
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 muris: τη γενική και των δύο αριθμών 

 patriam: τη δοτική του άλλου αριθμού.  

 Opibus: τη γενική του ίδιου αριθμού 

 Neminem: τη γενική και τη δοτική του ίδιου αριθμού 

 extremo discrimine: την αιτιατική του άλλου αριθμού  

 nutrīces: την κλητική του άλλου αριθμού 

 praeceptōres: την ονομαστική του ίδιου αριθμού  

Μονάδες 6 

 

Β3. β. Στο δεύτερο απόσπασμα να εντοπίσετε τα προσηγορικά ουσιαστικά και να 

γράψετε την κλητική του ενικού αριθμού. 

 Μονάδες 3 

Β3. γ. arbitrēmur denique corpus virōrum fortium magnorumque hominum esse 

mortāle, animi vero motus et virtūtis gloriam sempiternam esse: Να μεταφέρετε 

τους κλιτούς τύπους της παραπάνω πρότασης στον άλλο αριθμό (όπου αυτό είναι 

δυνατόν). 

Μονάδες 6 

Β4. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείται. 

 sperēmus: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην 

άλλη φωνή  

 ferāmus: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και της 

υποτακτικής του παρατατικού στην άλλη φωνή  

 arbitrēmur: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

 fecerit: τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο 

 quaereret: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου 

στην ίδια φωνή  

 mentiebātur: την αφαιρετική του ενικού αριθμού, του αρσενικού γένους της 

μετοχής του ενεστώτα 

 cavete: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην άλλη φωνή (να ληφθεί υπόψη το 

υποκείμενο) 

 confidere: τα απαρέμφατα μέλλοντα και παρακειμένου 

 deponite: το πρώτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και της 

υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

 consulturum esse: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του 

μέλλοντα στην ίδια φωνή 

 complectebātur: τη γενική του πληθυντικού αριθμού, του θηλυκού γένους της 

μετοχής του μέλλοντα 

 diligēbat: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή  

 ludēbat: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην  άλλη φωνή  

 

Μονάδες 15 
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Γ1. α. tutamini patriam: Να μετατρέψετε το περιεχόμενο της καταφατικής πρότασης 

σε αποφατικό με όλους τους πιθανούς τρόπους. 

Μονάδες  2 

 

Γ1. β. Ι) quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την 

παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση (ως προς το είδος, την εισαγωγή, την εκφορά και τη 

συντακτική της λειτουργία). 

Μονάδες 4 

 

Γ1. β. ΙΙ) Στην παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση να επιφέρετε τις απαραίτητες 

αλλαγές ώστε να δηλώνει αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας και μια πράξη 

προτερόχρονη στο παρελθόν.  

Μονάδες 2 

 

Γ1. γ. Paucis post diēbus: Αφού επισημάνετε τη συντακτική λειτουργία των όρων της 

παραπάνω επιρρηματικής φράσης, στη συνέχεια να δηλώσετε την αντίθετή της έννοια 

με όλους τους πιθανούς τρόπους.  

Μονάδες 3 

 

Γ2. α.  

Ι) Quā illa patientiā, quā etiam constantiā novissimam valetudinem tulit. 

ΙΙ) ut nutrīces, ut paedagōgos, ut praeceptōres diligēbat (εννοούμενο υποκείμενο: illa). 

Στις παραπάνω προτάσεις να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

Μονάδες 5 

 

Γ2. β. domi: Να επισημάνετε τη σημασία του παραπάνω επιρρηματικού προσδιορισμού 

και στη συνέχεια να τον αντικαταστήσετε με το τοπωνύμιο Roma, δηλώνοντας την ίδια 

επιρρηματική σημασία.  

Μονάδες 2 

 

Γ2. γ. exclamāvit Nasica se domi non esse: Να εντοπίσετε το συντακτικό φαινόμενο 

που παρατηρείτε και να το εξηγήσετε.  

Μονάδες 2 

 


