
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 21-30 
 
Α: Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:  
 
(ΚΕΙΜΕΝΟ 23) quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, 
ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: "Bene quievit, 
libenter cibum sumpsit". Deinde, cum lacrimae suae diu cohibitae vincerent 
prorumperentque, egrediebatur: tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat.  

……… 
(ΚΕΙΜΕΝΟ 24) Visne scire quid Nasīca responderit? “Homo es impudens. Ego cum te 
quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”  

……… 
(ΚΕΙΜΕΝΟ 29) Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum 
Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: " Domi satis salutationum talium 
audio". Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: "Oleum et operam perdidi".  

……… 
(ΚΕΙΜΕΝΟ 30) Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri suo, magno 
adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi in victoria fuit. Et si habet Asia 
suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in 
Asia continenter vixit. 

μονάδες 40 
 
Β.1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις 

  
filium : την κλητική ενικού 
puer : τη δοτική πληθυντικού 
impudens : την αφαιρετική ενικού του ιδίου γένους 
domi : την αφαιρετική ενικού 
mentem : τη γενική πληθυντικού 
iudices : την ονομαστική πληθυντικού 
patri : τη γενική πληθυντικού 
adiumento : την αιτιατική πληθυντικού 
suspicionem : την ονομαστική ενικού 
illa : τη γενική ενικού του ιδίου γένους 
quid :  την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένος 
te :  τη γενική πληθυντικού του πρώτου προσώπου 



ipsi :  την αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού γένους 
talium :  την ονομαστική ενικού του ουδετέρου γένους 
Hic :  την αφαιρετική ενικού του ιδίου γένους 
bene : το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 
fortissimo : την ίδια πτώση του ιδίου αριθμού και γένους στο θετικό βαθμό 
magno : την γενική πληθυντικού στο συγκριτικό βαθμό του ιδίου γένους 

μονάδες 15 
 
Β.2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους :  

interroganti :  το β΄ ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα της Ενεργητικής 
φωνής 
ageret : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της Προστακτικής του Μέλλοντα της Μέσης 
φωνής 
quievit : η μετοχή του Ενεστώτα στη δοτική ενικού του αρσενικού γένους 
egrediebatur :  το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του 
υποκειμένου) 
redibat : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου του Παρακειμένου  
Vis : το γ΄ ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα και μτχ ενεστώτα 
esse :  το απαρέμφατο του Μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) 
attulit : το β΄ ενικό της Προστακτικής του Ενεστώτα της ίδιας φωνής 
dixit : η αφαιρετική ενικού του θηλυκού γένους του γερουνδιακού 
perdidi : τα απαρέμφατα του Ενεστώτα και του Μέλλοντα της Μέσης φωνής 
vidit : το β΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα της μέσης 
φωνής (να ληφθεί υπόψη το γένος του υποκειμένου) 
vixit : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της Προστακτικής και υποτακτικής του Μέλλοντα 
της ίδιας φωνής 

μονάδες 15 
 
Γ.1.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:  

interroganti , se , paulo , domi , ipsi , pecuniae , salutatione , corvo , adiumento, 
laudare viro tuae 

μονάδες 10 

 
Γ.1.β. Visne scire quid Nasīca responderit? / vivere filium simulabat,: να μετατραπεί ο 
πλάγιος λόγος σε ευθύ.  

μονάδες 2 

 
Γ.1.γ. Audita salutatione Caesar dixit : να μετατραπεί η μετοχή σε δευτερεύουσα 
πρόταση εισαγόμενη με τον cum ιστορικό  / διηγηματικό. 
Interroganti: να αναλυθεί σε δευτερεύουσα  πρόταση  

μονάδες 3 



 
Γ.2.α. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; : να εξαρτηθεί 
από τη φράση “Nasica respondit” 

μονάδες 4 

 
 
Γ.2.β. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus : 
να αναγνωρισθεί το είδος του υποθετικού λόγου (μονάδα 1) και να μετατραπεί σε 
υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο παρελθόν και υπόθεση δυνατή ή πιθανή. 
(μονάδες 2) 

μονάδες 3 

 
Γ.2.γ. quod Asiam vidit /cum lacrimae suae diu cohibitae vincerent : να μετατραπούν  
οι προτάσεις  σε μετοχές  

μονάδες 4 

 
Γ.2.δ. Να αναγνωρισθεί το είδος των  παρακάτω προτάσεων και να δικαιολογηθεί η 
έγκλιση και ο χρόνος του ρήματος της καθεμιάς. 
 quid ageret puer (μονάδες 2) 
 cum te quaererem (μονάδες 2) 

μονάδες 4 

 
Παπασαράντος θεόδωρος 

Φιλόλογος 


