
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
Κ.21-24 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter 

Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est 
factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum 

omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam 
Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum 
rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.  
 

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?” Visne scire quid Nasica 
responderit? “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae 
tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”  

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Να μεταφράσετε το κείμενο.      
Μονάδες 40  

 
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα 
παρακάτω ουσιαστικά:  

iure:  τη δοτική και την αιτιατική ενικού αριθμού.  
civitati: τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.  
diebus: την ονομαστική και γενική πληθυντικού αριθμού.  

vocem:την κλητική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.  
homo: τη δοτική και αιτιατική ενικού αριθμού.  

Μονάδες 5  
 
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω αντωνυμίες:  
is: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο  γένος 
που βρίσκεται.  

quibus: τη δοτική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο 
θηλυκό γένος.  

hoc: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο γένος  
που βρίσκεται.  

Μονάδες 3  

 
γ.  absens, domi, impudens, ancillae: Να γραφεί η αφαιρετική πτώση 

του ίδιου αριθμού. 
Μονάδες 4  

 



 

 

2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα 
παρακάτω ρήματα:  

 dedit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής  ενεστώτα στην ίδια  φωνή.  
 fuerat: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα. 

 dicitur: το ίδιο πρόσωπο οριστικής  μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.  
 interemptis :το β΄πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα ίδιας 
φωνής. 

 venisset  : το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στη φωνή που 
βρίσκεται.  
quaereret: το α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  

στην  ίδια φωνή.  
exclamavit   : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής  μέλλοντα στη 

φωνή που βρίσκεται.  
cognosco      : το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντέλικου 
responderit  : το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση στον υπερσυντέλικο 

της ίδιας φωνής.  
credis   :  το ίδιο πρόσωπο στην οριστική παρακειμένου ίδιας φωνής  

Μονάδες 10  
 
2β. Vis, erat: Nα κλιθούν στο χρόνο που βρίσκονται.  

         Μονάδες 8 
 
 

 
3α. dictator, absens, iure , quibus, civitati, se, aperte, scire, mihi, 

te ( to 2o):  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις.    
 Μονάδες 10  

 

β. Να γίνει η ακολουθία των χρόνων στις δευτερεύουσες προτάσεις του 
κειμένου. 

  Μονάδες 6  

 
γ.  Paucis post diebus: Να γραφεί η ισοδύναμη μορφή έκφρασης. 

             Μονάδες 6  
 

δ. Να συνταχθούν οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί του κειμένου. 
           Μονάδες 8 
 

 
 

BONA FORTUNA! 
 

Διονυσία Καρβελά 
 

 
 


