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Τμήμαηα: Γ΄ Λυκείου 

Ανθρωπιζηικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 15-1-2022 

Διαγώνισμα Λατινικών 

Α. Κείμενα 

Tum Ennius indignātus quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: “Quid?” inquit “Ego non 

cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasῑca responderit? “Homo es impudens. Ego 

cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso 

rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili 

est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei 

gratius possit esse quam recuperatio fugitivi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

vidit sed in Asia continenter vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae 

obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, 

sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano 

virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi 

permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et 

armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. 

Α1. Να μεταφρϊςετε τα παραπϊνω αποςπϊςματα ςτο τετρϊδιό ςασ. 

Μονάδεσ 20 
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Β. Παρατηρήςεισ  

Β1. α. Αφού αποδώςετε ςτα ελληνικϊ τισ παρακϊτω λϋξεισ των λατινικών κειμϋνων να 

χρηςιμοποιόςετε τισ ελληνικϋσ λϋξεισ ςε αντύςτοιχεσ προτϊςεισ τησ νϋασ ελληνικόσ 

γλώςςασ: cognosco, laus, familiae, memoria, miles.  

Μονάδεσ 10 

Β1. β. Να εντοπύςετε τισ λατινικϋσ λϋξεισ των κειμϋνων οι οπούεσ ςυνδϋονται 

ετυμολογικϊ με τισ παρακϊτω λϋξεισ τησ νϋασ ελληνικόσ: κολώνα, πίπτω, κογκρέςο, 

όνομα, γίγνομαι.  

Μονάδεσ 10 

Β2. α. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse: Στην 

παραπϊνω πρόταςη να μεταφϋρετε τουσ κλιτούσ τύπουσ ςτον ϊλλο αριθμό. 

Μονάδεσ 3,5 

Β2. β. Για τουσ παρακϊτω ρηματικούσ τύπουσ να γρϊψετε τουσ τύπουσ που ζητούνται:  

 indignātus: το απαρϋμφατο του μϋλλοντα 

 Visne: το δεύτερο ενικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ και τησ υποτακτικόσ του ενεςτώτα 

 scire: το δεύτερο πληθυντικό πρόςωπο τησ προςτακτικόσ του ενεςτώτα ςτην ύδια 

φωνό  

 responderit: τον ύδιο τύπο ςτον υπερςυντϋλικο 

 rediens: την αφαιρετικό του ύδιου τύπου  

 est adfectus: το δεύτερο ενικό πρόςωπο τησ προςτακτικό του ενεςτώτα ςτην ϊλλη 

φωνό  

 obiecerunt: το δεύτερο ενικό πρόςωπο τησ υποτακτικόσ του παρατατικού ςτην 

ϊλλη φωνό  

 constituta est: τη γενικό του πληθυντικού αριθμού, του θηλυκού γϋνουσ τησ 

μετοχόσ του μϋλλοντα  

 susceptum: την αφαιρετικό του ςουπύνου  

 cernatur: τον ύδιο τύπο ςτον παρακεύμενο  

 confisus: τη δοτικό του γερουνδύου 

 ruit: την αιτιατικό του πληθυντικού αριθμού, του αρςενικού γϋνουσ του 

γερουνδιακού  

Μονάδεσ 12,5 

Β3. α. Για τα παρακϊτω ουςιαςτικϊ/ςυνεκφορϋσ να γρϊψετε τουσ τύπουσ που 

ζητούνται:  

 Ennius: την κλητικό του ύδιου αριθμού 

 vocem tuam: τη γενικό του ϊλλου αριθμού, αφού πρώτα μετατρϋψετε την 

αντωνυμύα ώςτε να δηλώνει το πρώτο πρόςωπο για ϋναν κτότορα 

 preti: την ονομαςτικό του ύδιου αριθμού 

 nihili: την αιτιατικό του ϊλλου αριθμού 

 scelus: τη γενικό του ϊλλου αριθμού 
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 nihil: την αιτιατικό του ϊλλου αριθμού 

 tanto dolore: τη γενικό του ύδιου αριθμού 

 laus: την αφαιρετικό του ύδιου αριθμού 

 dedecus: τη γενικό του ϊλλου αριθμού 

 singularis proelii: την ονομαςτικό του ϊλλου αριθμού 

 certamen: την ύδια πτώςη του ϊλλου αριθμού 

Μονάδεσ 11 

Β3. β. Να ςυμπληρώςετε τον παρακϊτω πύνακα με τουσ υπόλοιπουσ τύπουσ των 

παραθετικών: 

Θετικόσ Συγκριτικόσ Υπερθετικόσ 
impudens   
  summaque 
Parvi   
 

Μονάδεσ 3 

 

Γ1. α. Quam ob rem: Να δηλώςετε τη ςημαςύα του παραπϊνω εμπρόθετου 

προςδιοριςμού και ςτη ςυνϋχεια να τον αποδώςετε με ιςοδύναμη ϋκφραςη με όλουσ 

τουσ πιθανούσ τρόπουσ.  

 

Μονάδεσ 4 

 

Γ1. β. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt sed 

aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum: Να 

μετατρϋψετε την ενεργητικό ςύνταξη ςε παθητικό.  

Μονάδεσ 5 

 

Γ1. γ. Να εντοπύςετε όλεσ τισ δευτερεύουςεσ προτϊςεισ που ειςϊγονται με τον 

ςύνδεςμο ut, να επιςημϊνετε το εύδοσ τησ καθεμιϊσ και να τισ χαρακτηρύςετε (εύδοσ, 

ειςαγωγό, εκφορϊ, ςυντακτικό λειτουργύα).  

Μονάδεσ 6 

 

Γ2. α. quam recuperatio fugitivi: Να αποδώςετε τον β΄ όρο ςύγκριςησ με ιςοδύναμη 

ϋκφραςη.  

Μονάδεσ 2 

 

Γ2. β. vel Epheso rediens tecum deduc: Να μετατρϋψετε το περιεχόμενο τησ 

παραπϊνω πρόταςησ από καταφατικό ςε αποφατικό με κϊθε δυνατό τρόπο.  

Μονάδεσ 4 

 

Γ2. γ. quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: Ι) Να χαρακτηρύςετε την παραπϊνω 

πρόταςη ωσ προσ το εύδοσ, την ειςαγωγό, την εκφορϊ και τη ςυντακτικό τησ θϋςη.  

(Μονϊδεσ 4) 
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ΙΙ) Να μετατρϋψετε την παραπϊνω δευτερεύουςα πρόταςη ώςτε να δηλώνει 

αποτϋλεςμα εςωτερικόσ λογικόσ διεργαςύασ. 

(Μονϊδεσ 2) 

Μονάδεσ 6 

 

Γ2. δ. cum te quaererem: Στην παραπϊνω δευτερεύουςα χρονικό πρόταςη να 

επιφϋρετε τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ ώςτε να δηλώνει το προτερόχρονο ςτο παρελθόν.  

Μονάδεσ 3 
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