
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. 

Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. 

Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela 

praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem 

adgnōvit. 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt 

urbem Romam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. Tum 

Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non aequo 

iure divīsam, absens dictātor est factus; is Gallos iam abeuntes secūtus est: quibus 

interemptis aurum omne recēpit 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 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) 

 aetatis: γενική πληθυντικού 

 mirabili quodam casu: γενική πληθυντικού  

 insidiatoribus: ονομαστική ενικού  

 rumore: δοτική ενικού 

 solarium: γενική ενικού.  

 foribus: γενική πληθυντικού  

 flumen: αιτιατική πληθυντικού 

 urbem: αφαιρετική πληθυντικού 

 praedam: δοτική πληθυντικού 

 iure: ονομαστική ενικού  

 aurum omne: αφαιρετική ενικού 

 

 

 

 



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)  

 exclusus: β ενικό οριστικής ενεστώτα ΠΦ και απαρέμφατο μέλλοντα ΕΦ 

 recesserat: γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ απαρέμφατο Ενεστώτα 

ΠΦ 

 exterritus: α πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και β πληθυντικό 
μέλλοντα ΠΦ 

 prorepsit: β πληθυντικό οριστικής παρατατικού ΕΦ και μετοχή 

παρακειμένου ΠΦ 

 discurrens: β ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ΕΦ και 
απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

 adgnovit: γ πληθυντικό μέλλοντα ΠΦ και απαρέμφατο συντελεσμένου 
μέλλοντα ΠΦ 

 divisam: β πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ΠΦ και απαρέμφατο 

παρακειμένου ΕΦ 

 absens: β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ 

 secutus est: γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ΠΦ και μετοχή Ενεστώτα ΕΦ  

 interemptis: γ ενικό οριστικής παρατατικού ΕΦ και γ ενικό οριστικής 

υπερσυντελίκου ΕΦ 

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

αναφέρονται: casu, Paulo, caedis exterritus, praetenta se, Discurrens, 

Romam, propter praedam, absens (μονάδες 20) 

Γ.2. Να τρέψετε τη σύνταξη από Ενεργητική σε Παθητική (μονάδες 8) 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 Discurrens miles pedes eius animadvertit 

 Galli everterunt urbem Romam  

Γ.3. Να αποδώσετε την παρακάτω φράση με άλλη ισοδύναμη: (μονάδες 2) 

Paulo post 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


