
 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
 

 

Α. Να μεταφράσετε  στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 
Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus 

in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat 
ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non 

impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem 
secuta est. 
 

Quamvis infestο et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu 
Roma fuit, tibi non succurrit: “intra illa moenia domus ac penates mei 
sunt, mater coniunx liberique”? Εrgo ego nisi peperissem, Roma non 

oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua 
essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futurα sum. 

         Μονάδες 40 
 
 

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

παρακάτω λέξεις: 
partibus: γενική πληθυντικού αριθμού 
milites: γενική ενικού αριθμού 

ingentem navem: αφαιρετική ενικού αριθμού 
conspectu: δοτική ενικού αριθμού 
domus: αφαιρετική ενικού αριθμού 

 
         Μονάδες 6 

 
1β. Να γράψετε το είδος των παρακάτω αντωνυμιών και τους τύπους που 
ζητούνται: 

eius: αιτιατική ενικού αριθμού ουδετέρου γένους 
tibi: αφαιρετική ενικού αριθμού 

mei: γενική ίδιου αριθμού 
illa: γενική ενικού αριθμού 
nihil: δοτική ενικού αριθμού 

 
         Μονάδες 5 
  

1γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
ingentem: ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον υπερθετικό βαθμό 

minaci: ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στο συγκριτικό βαθμό 
diu: το συγκριτικό βαθμό εκεί που είναι 
miserrima: το επίρρημα στο θετικό βαθμό  

         Μονάδες 4 
        



 

 

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

fuerat:  ίδιο πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου  
trahebatur: απαρέμφατο ενεστώτα 

imponeretur: γ΄πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα 
peperissem: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού 
possum: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

conduxit: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα 
futura sum: απαρέμφατο παρακειμένου 
perveneras: μετοχή μέλλοντα αρσενικού γένους ονομαστική πτώση 

         Μονάδες 8 
  

2β: pati: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β΄ενικό πρόσωπο της 
υποτακτικής.  
         Μονάδες 5 

      mortua: Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα 
         Μονάδες 2 

 
 
 

3α: Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 
eius, minaci, tibi, domus, nihil, diu, libera (το 1ο) 
          Μονάδες 7 

 
β: occiso Scroboniano: Να αναλυθεί στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση).          
         Μονάδες 4 
 

γ: ut simul imponeretur: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης 
(μονάδα 1), τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε την 
έγκλιση και τον τρόπο εκφοράς της (μονάδες 2). Να την μεταφέρετε στον 

ευθύ λόγο (μονάδες 2)  
         Μονάδες 6 

 
4α: Να αναγνωριστεί ο πρώτος υποθετικός λόγος του κειμένου 
(μονάδες 2) και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση αντίθετη του 

πραγματικού στο παρελθόν (μονάδες 2). 
          Μονάδες 4 

 
β: Ego nihil iam…futura sum: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με 
εξάρτηση: Veturia dixit… 

          Μονάδες 5 
 
γ: Cum in conspectu Roma fuit: Να αναγνωριστεί το είδος της 

δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 0,5) και να αιτιολογηθεί η εισαγωγή 
και η εκφορά της (μονάδα 0,5). Να μετατραπεί ώστε να δηλώνει το 

σύγχρονο και συνεχιζόμενη πράξη (μονάδα 1). 
          Μονάδες 2 
 



 

 

δ: conduxit piscatoriam naviculam: Να τρέψετε την ενεργητική 
σύνταξη σε παθητική. 

         Μονάδες 2 
 

 
 

BONA FORTUNA! 
 

 
 

 
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ 

 
 


