
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac 

motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic 

liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam 

dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor adversarios 

vincere potuit! 

Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, 

similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit 

nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror 

Cassium concussit et e somno eum excitāvit. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. 

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: 

ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se 

importāri non sinunt. 

Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα (μονάδες 40)  

Β.1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις 

(μονάδες 15) 

 ratione:  γενική πληθυντικού 

 stellarum: δοτική πληθυντικού  

 alacrem: ονομαστική ενικού θηλυκού  

 liberāles artes: αφαιρετική ενικού 

 aditum: αιτιατική πληθυντικού  

 adversarios: γενική ενικού  

 se: γενική πληθυντικού στο β πρόσωπο 

 facie: δοτική ενικού 

 quem: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 

 magistratus: γενική ενικού 

 necis: κλητική ενικού 

 iners: ονομαστική και γενική πληθυντικού ουδετέρου 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 

Β.2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις. 

Στους τύπους που είναι περιφραστικοί να δώσετε τη μετοχή στο γένος του 

υποκειμένου και μόνο! (μονάδες 15)  

 disputavit: μετοχή μέλλοντα ΕΦ και β ενικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ 

 

 misit: β ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ΕΦ και απαρέμφατο μέλλοντα 
ΠΦ 

 dederunt: α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΕΦ και β πληθυντικό 

οριστικής παρακειμένου ΠΦ 

 vincere: γ ενικό υποτακτικής παρακειμένου ΠΦ και απαρέμφατο 
παρακειμένου ΕΦ  

 potuit: γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα και α πληθυντικό 

υποτακτικής παρατατικού 

 venire: α πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ΕΦ και β πληθυντικό 

υποτακτικής παρακειμένου ΕΦ 

 aspexit: β ενικό οριστικής ενεστώτα ΠΦ και β ενικό οριστικής μέλλοντα 
ΠΦ 

 cupivit: απαρέμφατο ενεστώτα ΕΦ και γ πληθυντικό υποτακτικής 

μέλλοντα ΕΦ  

 respondit: β ενικό υποτακτικής ενεστώτα ΕΦ και απαρέμφατο 
παρακειμένου ΠΦ 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 concussit: α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ΠΦ και σουπίνο 

 gerit: β πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ΕΦ και α ενικό υποτακτικής 

μέλλοντα ΕΦ 

 desiliunt : απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ και β πληθυντικό οριστικής 
παρατατικού ΕΦ 

 proeliantur: γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα ΠΦ και β ενικό οριστικής 
συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 habetur: μετοχή ενεστώτα ΕΦ και απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα 

ΠΦ 

 sinunt: β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και μετοχή 
παρακειμένου ΠΦ 

Γ.1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις και να δηλώσετε σε ποιον όρο 

αναφέρονται: stellārum, alacrem, exercitus, venīre, facie, effigiēi, se (το 

δεύτερο), vitae, turpis, vinum (μονάδες 20) 

 

Γ.2. α. Να τρέψετε τη σύνταξη από Ενεργητική σε Παθητική (μονάδες 4) 

eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit [ Υποκ. Ρημ. Ενν. Sulpicius]  

Γ.2.β. Να τρέψετε τη σύνταξη από Παθητική σε Ενεργητική (μονάδες 6) 

ephippiōrum usus res turpis et iners habētur [ποιητικό αίτιο ενν. a Germanis] 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


