
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
κ.21-23 

 
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. 

 
 Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; 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. 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Να μεταφράσετε το κείμενο.     (Μονάδες 40) 

  
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

      aurum omne: η αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού 
      lacrimae suae: η αιτιατική του ίδιου αριθμού 
      exilio: η  γενική ενικού 

      aequo iure: η ονομαστική ενικού 
      funus: η γενική ενικού 

      filium: η κλητική ενικού 
      cibum: η αιτιατική  πληθυντικού 
         (Μονάδες 5) 

 
 
 2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

     is: αιτιατική ενικού αριθμού και στα τρία γένη 
     quibus: γενική, δοτική και αφαιρετική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος 

     huic: ονομαστική και δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
     illa: ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους και αφαιρετική   
    πληθυντικού αρσενικού γένους 

          (Μονάδες 5) 
 

 β. dictator, civitati, puer, nomen: γενική ενικού και πληθυντικού 
αριθμού.          
        (Μονάδες 5) 

 
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
Fuerat: γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

Divisam: β΄πληθ. υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 



 

 

Interemptis: γ΄ πληθ. οριστικής συντελ. μέλλοντα ενεργητικής φωνής 
Appensum: β΄ πληθ. υποτ. παρατατικού ίδιας  φωνής 

Dedit: α΄πληθ. υποτ.  ενεστώτα ενεργητικής φωνής 
Paravit:  μετοχή ενεστώτα, ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

Ignoraretur: α΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 
Intraverat: γ΄πληθ. οριστικής παρακειμένου ίδιας φωνής 
Ageret: μετοχή  μέλλοντα και στα τρία γένη στην ονομαστική ενικού 

Respondebat: απαρέμφατο μέλλοντα ίδιας φωνής  
Quievit: β΄ενικό υποτακτικής παρατατικού ίδιας φωνής 
Sumpsit: β΄πληθ. οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής 

Cohibitae: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής 
Vincerent: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική ίδιας φωνής 

Vivere: β΄ενικό υποτακτικής παρακειμένου ίδιας φωνής 
         (Μονάδες 15) 
  

 
 

4α. huic, iure, dictator, iam nomen, a marito, filium, suae, funus, 
propter praedam: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους.  
         (Μονάδες 12) 

 
 β.cum: Να γράψετε ό,τι γνωρίζετε για τους cum του κειμένου. 
         (Mονάδες 6) 

 
 γ. Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να 

αναφέρετε το είδος τους.       
         (Μονάδες 6) 
 

δ. propter Veientanam praedam: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή 
εκφοράς του εμπρόθετου προσδιορισμού. 
         (Μονάδες 6) 

 
 

BONA FORTUNA! 
Διον. Καρβελά 

 


