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Διαγώνιςμα Λατινικών 

Γ΄ Λυκείου 

Ανθρωπιςτικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 07-01-2023 

Α. Κείμενα 

1ο απόςπαςμα 

Atilius Regulus, cum Poenos in Africa funderet, ad senatum scripsit mercenarium suum 

discessisse et ab eo desertum esse rus; id senatui publice curari placuit, quoniam 

Regulus aberat. Scipionis filiae ex aerario dotem acceperunt, quia nihil illis reliquerat 

pater. Aequum mehercule erat populum Romanum tributum Scipioni conferre, cum a 

Carthagine semper tributum ipse exigeret. 

2ο απόςπαςμα 

Tu illum premi putas malis? Utitur! Non ex ebore tantum Phidias sciebat facere 

simulacra; ex aere quoque faciebat. Si marmor illi obtulisses, si viliorem materiam, 

fecisset tale, quale ex illa fieri optimum posset. 

3ο απόςπαςμα 

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

Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: «Licet mihi ostendas agmina 

militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego 

hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero 

urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse. 

A1. Να μεταφρϊςετε το πρώτο και το δεύτερο απόςπαςμα ςτο τετρϊδιό ςασ. 

Μονάδεσ 20 

Β. Παρατηρήςεισ 

Β1. Να ελϋγξετε την εγκυρότητα των παρακϊτω προτϊςεων, ςημειώνοντασ δύπλα από 

κϊθε αριθμό το γρϊμμα Σ, αν η πρόταςη εύναι ωςτό ό το γρϊμμα Λ, αν η πρόταςη εύναι 

Λανθαςμϋνη. 

1. Η επύδραςη των ελληνικών προτύπων επϋτρεψε την παραγωγό λόγιασ και υψηλόσ

λογοτεχνύασ με προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ ςτουσ Ρωμαύουσ.
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2. Πλόθοσ λατινικϋσ λϋξεισ και μαζύ με αυτϋσ τα αντύςτοιχα πολιτιςμικϊ φορτύα 

μεταφϋρονται και πολιτογραφούνται ςτο ελληνικό λεξιλόγιο. 

3. Η ςχϋςη του Ρωμαύου λογοτϋχνη με το ελληνικό πρότυπο εύναι η δημιουργικό 

πρόςληψη (“imitatio”) και ο ανταγωνιςμόσ(“aemulatio”). 

4. Οι Ρωμαύοι χρηςιμοποιούςαν το εθνικό επύθετο «Ρωμαύοσ» και για τη γλώςςα τουσ.  

5. Σα διϊφορα λογοτεχνικϊ εύδη τησ ρωμαώκόσ λογοτεχνύασ ακολουθούν διαφορετικό 

εξϋλιξη από την αντύςτοιχη ελληνικό. 

Μονάδεσ 10 

 

Β2. Να εντοπύςετε για τισ παρακϊτω λϋξεισ τησ νϋασ ελληνικόσ γλώςςασ τισ αντύςτοιχεσ 

ετυμολογικϊ ςυγγενεύσ λϋξεισ τησ λατινικόσ.  

αναπόφευκτοσ, δωρεά, πρέςα, ξεναγόσ, ςυνοδοιπόροσ.  

Μονάδεσ 10 

Γ1.α. το 1ο απόςπαςμα να εντοπύςετε όλα τα αρςενικϊ ουςιαςτικϊ (πλην των κύριων 

ονομϊτων), ανεξαρτότωσ κλύςησ και να γρϊψετε τη γενικό και των δύο αριθμών.  

Μονάδεσ 6 

Γ1. β. Για τα παρακϊτω ουςιαςτικϊ να γρϊψετε τουσ τύπουσ που ζητούνται: 

• ebore: την ονομαςτικό του ύδιου αριθμού  

• aere: την αιτιατικό του ύδιου αριθμού  

• marmor: την ονομαςτικό του ϊλλου αριθμού  

• augur: τη γενικό του ϊλλου αριθμού 

• agmina: την αιτιατικό του ϊλλου αριθμού  

• mortem: την αιτιατικό του πληθυντικού αριθμού  

Μονάδεσ 6 

 

Γ1. γ. Για τα παρακϊτω επύθετα να ςυμπληρώςετε τον πύνακα:  

 

 Θετικόσ Συγκριτικόσ Υπερθετικόσ 
viliorem:    
optimum (το επύρρημα ςτουσ 3 
βαθμούσ) : 

   

infirmo:     
 

Μονάδεσ 3 

Γ2. Να ςυμπληρώςετε τουσ τύπουσ που ζητούνται για τα παρακϊτω ρόματα (για τουσ 

περιφραςτικούσ τύπουσ να ληφθεύ υπόψη το υποκεύμενο):  

• funderet: τον ύδιο τύπο ςτον παρακεύμενο 

• discessisse: το απαρϋμφατο του ενεςτώτα ςτην ϊλλη φωνό  

• desertum esse: το α΄ ενικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του μϋλλοντα ςτην ϊλλη φωνό  
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• acceperunt: το β΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ υποτακτικόσ του παρατατικού ςτην 

ύδια φωνό  

• reliquerat: το β΄ ενικό πρόςωπο τησ προςτακτικόσ του ενεςτώτα ςτην ϊλλη φωνό  

• conferre: το β΄ ενικό πρόςωπο τησ υποτακτικόσ του παρατατικού ςτην ϊλλη φωνό  

• exigeret: το α΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του υπερςυντελύκου ςτην ύδια 

φωνό  

• premi: το β΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ υποτακτικόσ του υπερςυντελύκου ςτην ύδια 

φωνό  

• putas: τη δοτικό του γερουνδύου 

• fecisset: το γενικό του πληθυντικού αριθμού, του αρςενικού γϋνουσ του 

γερουνδιακού 

• noluit: το β΄ ενικό πρόςωπο του ενεςτώτα ςτην οριςτικό και την υποτακτικό  

• minitans: το γ΄ ενικό πρόςωπο τησ υποτακτικόσ του μϋλλοντα  

• instaret: τη γενικό του πληθυντικού αριθμού, του θηλυκού γϋνουσ τησ μετοχόσ του 

μϋλλοντα 

• ostendas: το γ΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ υποτακτικόσ του υπερςυντελύκου τησ 

ενεργητικόσ περιφραςτικόσ ςυζυγύασ 

• circumsedisti: την αφαιρετικό του ςουπύνου 

Μονάδεσ 15 

Δ1.α. quia nihil illis reliquerat pater: Να χαρακτηρύςετε την παραπϊνω δευτερεύουςα 

πρόταςη ωσ προσ το εύδοσ, την εκφορϊ και τη ςυντακτικό τησ λειτουργύα και ςτη 

ςυνϋχεια να επιφϋρετε τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ, ώςτε να δηλώνει την αιτιολογύα ωσ 

αποτϋλεςμα εςωτερικόσ λογικόσ διεργαςύασ.  

Μονάδεσ 5 

Δ1. β. Tu illum premi putas malis?: την παραπϊνω ευθεύα ερώτηςη να μετατρϋψετε 

την παθητικό ςύνταξη ςε ενεργητικό.  

Μονάδεσ 3 

Δ1. γ. Si marmor illi obtulisses: Να εντοπύςετε την απόδοςη του υποθετικού λόγου, να 

τον χαρακτηρύςετε και ςτη ςυνϋχεια να επιφϋρετε τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ, ώςτε να 

δηλώνει το δυνατό ό πιθανόν ςτο παρόν και την ανοιχτό υπόθεςη ςτο μϋλλον.  

Μονάδεσ 5 

Δ1. δ. licet mortem miniteris, Etsi senex et corpore infirmo sum: Να χαρακτηρύςετε 

τισ παραπϊνω δευτερεύουςεσ προτϊςεισ ωσ προσ την εκφορϊ τουσ. 

Μονάδεσ 4 

Δ2. α. cum Poenos in Africa funderet (εννοούμενο υποκεύμενο: Atilius Regulus): Ι) Να 

μετατρϋψετε την ενεργητικό ςύνταξη ςε παθητικό. 

(Μονϊδεσ 3) 

ΙΙ) την αρχικό πρόταςη να επιφϋρετε τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ, ώςτε να δηλώνει το 

προτερόχρονο με όλουσ τουσ πιθανούσ τρόπουσ.  
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(Μονϊδεσ 4) 

Μονάδεσ 7 

Δ2. β. in Africa: Να δηλώςετε τη ςημαςύα του παραπϊνω εμπρόθετου προςδιοριςμού 

και ςτη ςυνϋχεια να τον αντικαταςτόςετε με το τοπωνύμιο Delphi, -orum και να 

δηλώςετε τισ υπόλοιπεσ επιρρηματικϋσ ςημαςύεσ.  

Μονάδεσ 3 

Δ2. γ. Να αποδώςετε τη ςυντακτικό λειτουργύα των παρακϊτω λϋξεων: senatui, quale, 

ei.  

Μονάδεσ 3 
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