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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Λατινικά  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Οκτωβρίου  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

 

Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius 

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

immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac 

marito persaepe interroganti, quid agere t puer, respondebat: «Bene quievit, 

libenter cibum sumpsit». Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, 

vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo 

post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium 

moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam 

trahebatur. Erat ascensurus navem ; Arria milites orabat, ut simul 

imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque 

navem secuta est.  

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam 

aetate recesserat, devertit ad eum. 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. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id 

me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam 
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quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba 

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

mollia, non matura mox fiunt sed putria» . 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei 

occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor 

imperator». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus 

sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum 

doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat ; 

quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam  

perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, 

eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis 

salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini 

sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem 

tanti, quanti nullam adhuc emerat.  

 

Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παρακάτω 

αποσπασμάτων :  

«Deinde … Erat ascensurus navem» , «Cum Accius … quae 

scripsisset»και «id exemplum … impendebat» 

          Μονάδες 30 

Α.2.  Να γράψετε λέξεις Ελληνικές ή  ξένες που χρησιμοποιούνται στα 

Ελληνικά που παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια με τις 

ακόλουθες της Λατινικής:  

  ascensurus, Sonora, gignuntur, instituerat, operam.  

          Μονάδες 10  
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Β.1 . Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται . 

 funus: αιτιατική πληθυντικού 

 libenter: υπερθετικός του επιρρήματος και ονομαστική πληθυντικού στο 

ουδέτερο γένος του επιθέτου στο συγκριτικό βαθμό 

 fillius: κλητική ενικού 

 partibus: γενική πληθυντικού αριθμού 

 navem: αφαιρετική ενικού 

 grandi: ίδια πτώση στο συγκριτικό 

 minor: ίδιος τύπος στον θετικό και στον υπερθετικό 

 mollia: το επίρρημα στον θετικό βαθμό. 

 matura: δοτική ενικού στον συγκριτικό και υπερθετικό 

 homo quidam: γενική πληθυντικού. 

 haec: δοτική και αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό γένος 

 multum: ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό 

 avis: αιτιατική πληθυντικού 

 mentem: κλητική ενικού 

 nullam: γενική ενικού στο ίδιο γένος. 

          Μονάδες 15  

Β.2 .  Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται . Στους περιφραστικούς τύπους 

να προσέξετε το υποκείμενο για το σωστό γένος της μετοχής  

 mortuus est: γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 

 vivere: απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ και ΠΦ 

 ageret:  γ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ΠΦ και σουπίνο 

 gignuntur: β ενικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ και β πληθυντικό 

προστακτικής μέλλοντα ΕΦ 

 fiunt: β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα  
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 doceret: α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ΕΦ και β πληθυντικό 

προστακτικής ενεστώτα ΕΦ 

 attulit: γ ενικό προστακτικής μέλλοντα ΠΦ και απαρέμφατο 

συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 emit: β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου της Ενεργητικής 

Περιφραστικής συζυγίας και απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

          Μονάδες 15 

Γ.1.  ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat :  

Να αναγνωρίσετε τι δηλώνει η δευτερεύουσα πρόταση του 

αποσπάσματος συμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (μονάδες 

2) και να μεταγράψετε το απόσπασμα ώστε να δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρόν (μονάδες 2)  

 

Γ.2.  Να μετατρέψετε τις προτάσεις σε απαρεμφατικές  

homo quidam ei occurrit corvum tenens (με εξάρτηση Ille dixit …)  

Domi satis salutationum talium audio (με εξάρτηση  Caesar dixit …) 

Μονάδες 5 

 

Γ.3.  Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit (μονάδες  5) 

 

Γ.4.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις  

Huic, filium, cohibitae , «Atreus» , putria, pecuniae, audita, domini 

          Μονάδες 16 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


