
 

1 
 

                       

 

Διαγώνισμα Λατινικών 

Γ΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 18-2-2023 

 

Α. Κείμενα 

1ο απόσπασμα 

Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. 

Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, 

ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium 

dixisse ferunt exulantem: 

2ο απόσπασμα 

Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam 

ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non 

possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se 

cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam 

mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et 

ad Ciceronem defertur.  

3ο απόσπασμα 

eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum 

quemque nostrum eius mundi esse partem;[…] sic vir bonus et sapiens et legibus parens 

consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae. Nec magis vituperandus est 

proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor 

propter suam utilitatem et salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica 

cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos. 

Α1. Να μεταφράσετε το 1ο απόσπασμα και από το 3ο, από το σημείο «Nec 

magis…ipsos».  

Μονάδες 20 
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Β. Παρατηρήσεις 

Β1. Να ελέγξετε την εγκυρότητα των παρακάτω προτάσεων, σημειώνοντας δίπλα από 

κάθε αριθμό το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή ή το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

1. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία υπήρξε αυτοφυής. 

2. Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων υπήρξε θαυμαστής του Πλάτωνα. 

3. Το έργο “De rerum natura” («Για τη φύση των πραγμάτων») ανήκει στον Βάρρωνα. 

4. Το έργο “Carmen Saeculare” («Ο ύμνος της εκατονταετίας») ανατέθηκε στον Βιργίλιο 

από τον Αύγουστο για την επίσημη έναρξη της pax Augusta.  

5. Το έργο “Αb urbe condita” («Από κτήσεως πόλεως») παρουσιάζει την ιστορική 

διαδρομή της αιώνιας πόλης από την ίδρυσή της έως τον 9ο αιώνα π.Χ.  

Μονάδες 10 

Β2. Να εντοπίσετε για τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας τις αντίστοιχες 

ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της λατινικής. 

κουλτούρα, ιδεολογία, μιλιταρισμός, παραδίδω, ντεκόρ.  

Μονάδες 10 

Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους: 

 nescio: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα στην ίδια 

φωνή 

 diligere: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Υπερσυντελίκου 

στην ίδια φωνή 

 metui: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Παρατατικού της 

Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας  

 fit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα και στις δύο φωνές  

 ceciderunt: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα στην 

ίδια φωνή  

 ferunt: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Παρατατικού στην άλλη 

φωνή  

 intercepta: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα στην 

άλλη φωνή 

 monet: τα απαρέμφατα του Παρακειμένου και στις δύο φωνές  

 adire: την αφαιρετική πτώση του θηλυκού γένους της μετοχής του Ενεστώτα 

adfore: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Προστακτικής του Μέλλοντα 

 veritus: το απαρέμφατο του Μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

 constituit: τη γενική του πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους της μετοχής 

του Μέλλοντα  

 adhaesit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα στην άλλη φωνή  

 conspicitur: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής και Προστακτικής του 

Ενεστώτα στην άλλη φωνή  

 decet: ο ίδιος τύπος στον Παρακείμενο 



 

3 
 

 

Μονάδες 15  

 

Γ2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και 

φράσεις:  

 eum: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος  

 simulatione: την ονομαστική του ίδιου αριθμού  

 tempus: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού  

 inopes: τη γενική του ίδιου αριθμού σε όλους τους βαθμούς του επιθέτου  

 nostra consilia: τη δοτική του ίδιου αριθμού 

 amentum: στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού  

 legionibus: την ονομαστική και την αφαιρετική του άλλου αριθμού 

 casu: τη γενική του πληθυντικού αριθμού  

 turrim: την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού αριθμού  

 unum quemque: τη γενική του ενικού αριθμού του θηλυκού γένους 

 unius alicuius: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού  

 utilitatis: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

 salutis: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού  

 cariorem: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος  

 nosmet: την ονομαστική και την αιτιατική του ενικού αριθμού για το β΄ πρόσωπο 

 

Μονάδες 15 

 

Δ1.α. Να μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση από τον πλάγιο λόγο στον ευθύ, 

επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές:  

eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum 

quemque nostrum eius mundi esse partem   

Μονάδες 4  

 

Δ1.β. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.: Να μετατρέψετε 

την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

Μονάδες 3 

 

Δ1.γ. tertio post die: Να γράψετε την ισοδύναμη έκφραση. 

Μονάδα 2 

 

Δ1.δ. propter suam utilitatem et salutem: Να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση του 

εμπρόθετου προσδιορισμού με ισοδύναμες εκφράσεις.  

Μονάδες 3 

 

Δ2.α. conscriptam, veritus: Να αναλύσετε τις παραπάνω μετοχές στις αντίστοιχες 

δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους πιθανούς τρόπους. 

Μονάδες 6  

 

Δ2.β. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis 

utilitatis, aut communis salutis desertor: Να αντικαταστήσετε τον τύπο της 
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Παθητικής Περιφραστικής Συζυγίας με το ρήμα debeo (εννοούμενη δοτική προσωπική 

του ποιητικού αιτίου: nobis). 

Μονάδες 6 

 

Δ2.γ. Να εντοπίσετε μεταξύ των τριών αποσπασμάτων τις δευτερεύουσες που 

εισάγονται με τον σύνδεσμο ut και να επισημάνετε το είδος και τη συντακτική 

λειτουργία της καθεμιάς.  

Μονάδες 4 

Δ2.δ. quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos: Να εντοπίσετε τον 

α΄ όρο σύγκρισης, τον β΄ όρο και στη συνέχεια να γράψετε τον β΄ όρο σύγκρισης με 

ισοδύναμο τρόπο.  

Μονάδες 2 

 

 


