
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 

Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen 

regem gerēbat. Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum 

terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. 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! 

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. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen 

est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, 

quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. « quae dura et 

acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda ; sed quae gignuntur statim 

vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

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) 

 nocte: αφαιρετική ενικού 

 caeli: ονομαστική ενικού και πληθυντικού 

 motibus: γενική ενικού  

 alacrem:  το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

 liberāles artes: γενική πληθυντικού 

 civitas: γενική πληθυντικού 

 necis:  κλητική ενικού 

 Equestribus proeliis: ονομαστική πληθυντικού  

 saepe:  υπερθετικός βαθμός 

 turpis: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους στο συγκριτικό βαθμό 

 multo: δοτική πληθυντικού ουδετέρου στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό 

 minor: ίδιος τύπος στο θετικό βαθμό 

 ea: ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό 

 mollia: το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό 

 matura: ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 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)  

 gerēbat: γ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ΕΦ  

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

 invaserat: απαρέμφατο ενεστώτα ΠΦ 

 amiserat: γ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα Παθητικής Περιφραστικής 

Συζυγίας. 

 dedērunt: β ενικό υποτακτικής ενεστώτα ΠΦ  

 vicerat: απαρέμφατο μέλλοντα ΕΦ 

 potuit: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

 desiliunt: απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ 

 importāri: α ενικό οριστικής παρακειμένου ΠΦ  

 sinunt: β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και απαρέμφατο 
συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 dixit: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ και αφαιρετική σουπίνου 

 videri: β ενικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ και μετοχή ενεστώτα ΕΦ 

 esse: β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

 nascuntur: α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού και γ πληθυντικό οριστικης 

παρακειμένου  

 gignuntur: β ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ΕΦ και α ενικό υποτακτικής 
ενεστώτα της ενεργητικής περισφραστικής συζυγίας 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

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

αναφέρονται stellārum, alacrem, multo, sibi                                          (μονάδες 4) 
 

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

 Accius tragoediam suam ei desideranti legit  

Γ.3.  Να τρέψετε τη σύνταξη από Παθητική σε Ενεργητική                                (μονάδες 6) 

 ephippiōrum usus res turpis et iners habētur 

Γ.4.  Να μετατρέψετε την παρακάτω πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση: Scriptor 
tradit… 

Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat                                     (μονάδες 4) 

Γ.5.  Να γίνει πλήρης αναγνώριση των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων (είδος, 
εισαγωγή και δικαιολόγηση, εκφορά και δικαιολόγηση, συντακτική λειτουργία)   

                  (μονάδες 9) 

 Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat  

 Cum civitas bellum gerit  

 quae scripsisset 

Γ.6. Να μετατρέψετε την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή       (μονάδες 2)  

qui bellum adversus Persen regem gerēbat 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


