
 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
 
Α. Να μεταφράσετε  στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
  

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio 

quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit 

illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid 

postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam 

venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non 

esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte 

mentiebatur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam? 

 

Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi 

paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi 

mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam 

mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; 

postea is puellam in matrimonium duxit. 

Μονάδες 40 
 

B. Παρατηρήσεις 
 
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 
diebus: δοτική ενικού  

loco: αιτιατική πληθυντικού 
sede: γενική πληθυντικού 
puellae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

matrimonium: γενική ενικού 
Μονάδες 5 

 

 
1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω αντωνυμίες καθώς και το είδος των αντωνυμιών: 
quid: αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 
tuam: την αντίστοιχη πτώση για πολλούς κτήτορες 

mea: κλητική ενικού 
hoc: δοτική ενικού 
is: την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος 

Μονάδες 5 
  



 

 

1γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
aperte: την ονοματική ενικού αρσενικού γένους του επιθέτου 

longa: την ίδια πτώση στον ενικό αριθμό στο συγκριτικό βαθμό 
libenter: το συγκριτικό βαθμό εκεί που είναι 

multum: τους άλλους δύο βαθμούς 
Μονάδες 5 
  

        
2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους 
παρακάτω ρηματικούς τύπους, στη φωνή που βρίσκονται: 

quaerenti: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου 
sensit: μετοχή παρακειμένου, θηλυκό γένος, ονομαστική ενικού  

fecerit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 
erat: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 
mentiebatur: απαρέμφατο μέλλοντα 

cognosco: α΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα 
standi: α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

cederet: α΄ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής περιφραστικής 
συζυγίας 
vixit:  γενική γερουνδίου 

Μονάδες 9 
 

 

 

2β. mortua est: Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό 

πρόσωπο ενεστώτα. 
Μονάδες 3 

 

2γ. indignatus: Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό 
πρόσωπο μέλλοντα. 

Μονάδες 3 

 
 

3α: Να  κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 
illam, domini iussu, diebus, standi, loco, tibi 

Μονάδες 7 

 
 

3β. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον ευθύ λόγο: quid postea Nasica 
fecerit, ut sibi paulisper loco cederet. 

Μονάδες 4 

 
3γ. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη παθητική: ego libenter tibi 
mea sede cedo.  

Μονάδες 4 
  

4α. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις: 
quaerenti, indignatus. 

Μονάδες 3  



 

 

 
4β. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, χρήση): etsi domi erat, dum vixit. 
Μονάδες 6 

 
 

4γ. “Ego non cognosco vocem tuam?” :  Να μεταφέρετε την ερώτηση  

στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Ennius interrogabat… Να δώσετε την 
απάντηση της ευθείας ερώτησης με όλους τους δυνατούς τρόπους. 
 

Μονάδες 6 
 

 
 

 
BONA FORTUNA! 

 
 

 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ 
 

 


