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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 
Τμήματα: Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 
Ημερομηνία: 13-3-2021 

 
Διαγώνισμα Λατινικών 
Υποδομή Γ΄ Λυκείου 

 
Α. Κείμενα 
 
Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos 
omnes frumentum in castra importāre iubet. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
etsi retia vacua, plēnas tamen cēras habēbam. Silvae et solitudo sunt magna incitamenta 
cogitatiōnis. Cum in venatiōnibus eris, licēbit tibi quoque pugillāres adportāre: vidēbis non 
Diānam in montibus sed Minervam errāre. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere 
dolōre magno cultrum extrahit et delictum punīre parat. Populum concitat et Tarquinio 
imperium adimit. Liber iam populus Rōmānus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium 
Collatīnum, deligere constituit. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Post trecentos annos Ilia duos filios, Rōmulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Rōmu-
lus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellābit.  
 
Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις 
 
Β1. α. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit: Στην 
παραπάνω περίοδο να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό (όπου αυτό είναι 
δυνατόν). 

Μονάδες 4 
 

Β1. β. Για τους παρακάτω τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείτε: 

• legatos omnes: την αφαιρετική του άλλου αριθμού 

• retia vacua: την ονομαστική και την αφαιρετική του άλλου αιρθμού 

• solitudo: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• magna incitementa: τη δοτική και των δύο αριθμών 

• pugillares: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• montibus: την αιτιατική και των δύο αριθμών 

• vulnere: την ονομαστική και των δύο αριθμών 

• dolore magno: την αιτιατική του άλλου αριθμού 
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• liber populus: τη γενική του άλλου αριθμού 

• quos: την ονομαστική του ίδιου αριθμού για το θηλυκό και το ουδέτερο γένος  

• suo nomine: την αιτιατική του ίδιου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε την αντωνυμία 
ώστε να δηλώνει το πρώτο πρόσωπο για πολλούς κτήτορες 

Μονάδες 11 
 

Β2. Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

• imperat: την αφαιρετική του ενικού αριθμού του αρσενικού γένους της μετοχής του 
Ενεστώτα 

• remanere: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

• iubet: τα απαρέμφατα του Μέλλοντα και στις δύο φωνές 

• habebam: τη γενική του πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους της μετοχής του 
Μέλλοντα 

• adportare: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

• aperit: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

• interficit: τον ίδιο τύπο στον Παρακείμενο στην ίδια φωνή 

• extrahit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Υπερσυντελίκου στην ίδια 
φωνή 

• punire: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα και του Μέλλοντα 
στην ίδια φωνή 

• deligere: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

• constituit: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα στην ίδια φωνή 

• pariet: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα και του Μέλλοντα στην 
ίδια φωνή  

• nutriet: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους της μετοχής του 
Παρακειμένου 

• condet: τον ίδιο τύπο στον Ενεστώτα και στις δύο φωνές 

• appellabit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου στην ίδια φωνή 
Μονάδες 15 

 
Γ1. α. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet: Στην παραπάνω 
πρόταση να αντικαταστήσετε το ρήμα iubet με το ρήμα impero (1η συζυγία), αφού πρώτα 
το μετατρέψετε στην Οριστική του Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή, επιφέροντας τις 
απαραίτητες αλλαγές. Να επισημάνετε τον συντακτικό ρόλο του απαρεμφάτου importare 
στη νέα πρόταση που έχετε δημιουργήσει. 

Μονάδες 4 
 
Γ1. β. Ex quibus: Να δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου προσδιορισμού 
και στη συνέχεια να τον αποδώσετε με ισοδύναμο τρόπο. 

Μονάδες 4 
 
 
Γ1. γ. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit: Στην 
παραπάνω περίοδο παρατηρείται το φαινόμενο της άμεσης αυτοπάθειας, αφού η 
προσωπική αντωνυμία se τίθεται συντακτικά ως αντικείμενο του ρήματος interficit και 
νοηματικά αναφέρεται στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος interficit, δηλαδή στο 
femina. Να αντικαταστήσετε στην αρχική πρόταση το ουσιαστικό femina με το 
ουσιαστικό vir και να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές, διατηρώντας το ίδιο συντακτικό 
φαινόμενο. 

Μονάδες 4 
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Γ2. α. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις μεταξύ των αποσπασμάτων. 

Μονάδες 6 
 

Γ2. β. Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα μεταξύ των αποσπασμάτων, να δηλώσετε το είδος 
του καθενός (ειδικό ή τελικό) και στη συνέχεια να επισημάνετε το υποκείμενο του καθενός 
καθώς και το φαινόμενο που παρατηρείται (ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία). 

Μονάδες 7 
 

Γ2. γ. Romulus Romanos de suo nomine appellabit: Στην παραπάνω περίοδο να 
επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνεται αυτοπάθεια χωρίς κτήση, 
επισημαίνοντας τη νοηματική και τη συντακτική διαφορά που προκύπτει. 

Μονάδες 5  
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