
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΑ:  46-47 

Philosophi mundum censent regi numine deorum; eum esse putant quasi communem 
urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse 
partem; ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae 
anteponamus. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, 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. 

Iulia, Augusti filia, mature habere coeperat canos, quos legere secrete solebat. Hac re 
audita Augustus voluit filiam deterrere quominums id faceret. Eo consilio aliquando 
repente intervenit oppressitque ornatrices. Etsi super vestem earum deprehendit 
canos, tamen Augustus dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, 
donec induxit mentionem aetatis. Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos 
cana esse mallet an calva. Cum illa respondisset « ego, pater, cana esse malo », 
mendacium illi pater obiecit : « Non dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times 
ne istae te calvam faciant ? » 

1: Να μεταφρασθούν τα αποσπάσματα 

Μονάδες: 40 

Β1:  

Mundum: ονομαστική ενικού                                                                

Numine: δοτική πληθυντ 

communem urbem: γενική πληθ 

partem;  ονομαστική ενικού 

communem utilitatem:  αφαιρετική ενικού 

proditor :γενική ενικού 

salutis: ονομαστική ενικού 

consilio:αφαιρετική πληθ 

ornatrices.ονομαστική ενικού 

Vestem: αφαιρετική ενικού 

Aliis:  γενική ενικού ιδιου γένους 

Tempus:  αιτιατική πληθυντ 

Mentionem: γενική πληθ 

Mendacium:γενική πληθυντ 

Istae: αιτιατική ενικού ουδετερου γένους                                                   Μονάδες:15 



Β2: 

 Censent:  ιδιος τυπος υποτακτικής ιδιου χρονου και φωνής 
Regi:  ιδιος τυπος  μελλοντα ιδιας φωνής 
Consequitur: γ΄ενικό οριστ πρκ(να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 
Anteponamus: β΄ενικό προστακτικής ενεργ ενεστώτα 
Parens: γ΄ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου και φωνής 
Consulit: οι δυο τύποι του σουπίνου 
vituperandus est:  τον ίδιο τύπο ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 
fit,: όλοι οι τύποι προστακτικής ενεστώτα 
cadat:  γενική γερουνδίου 
faceret:  δοτική γερουνδίου 
ppressitque: β΄ πληθ υντικό  προστακτακτικής  μέλλοντα ενεργ φωνής 
deprehendit:  β΄πληθυντικό  υποτακτικής  υπερσυντελίκου ενεργ. φωνής 
vidisse: απαρμφ μέλλοντα παθητικής φωνής 
induxit: γ΄πληθ  προστακτικής μέλλοντα  της ίδιας φωνής 
obiecit: β΄πληθ  υποτακτικής  παρατατικού  παθητικής φωνής 

Μονάδες: 15 
Γ1: Να αναγνωρισθού συντακτικά οι παρακάτω τύποι 
Communem  /Salutem /Utilitati /Nobis /Consilio /Earum /Sermonibus Calvam 

Μονάδες: 8 
Γ2: Να  αναγνωρίσετε τις προτάσεις: 
qui pro re publica cadat /  quominums id faceret. / ne istae te calvam faciant 

Μονάδες:7,5 
Γ3: Να τραπούν οι  παρακάτω  μετοχές σε  προτάσεις 
legibus parens:   -    Hac re audita 

Μονάδες: 3 
Γ4: Να τραπούν  οι δευτερεύουσες προτάσεις σε μετοχές 
qui pro re publica cadat   /  Etsi super vestem earum deprehendit 
Μονάδες: 3,5 
Γ5: Να τραπεί  ο πλάγιος λόγος  των παρακάτω προτάσεων   σε   ευθύ. 
Philosophi mundum censent regi numine    
ut communem utilitatem nostrae anteponamus. 
ut laudandus is sit,   
 quominums id faceret. 
voluit filiam deterrere 
quin calva esse nolis 
Γ6: Να μεταφερθούν  οι παρακάτω προτάσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση  το  Cicero 
dixit:  
Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse 
patriam quam nosmet ipsos. 
Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et 
legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae 
Iulia, Augusti filia, mature habere coeperat canos, quos legere secrete solebat. 
ego, pater, cana esse malo 
Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulavit eos vidisse et 
aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. 

Μονάδες: 10 
 
 



 
 
 
 
 


