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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Λατινικά  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

 

Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum 

praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna 

abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a 

duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congred iamur, ut 

singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute 

antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi 

permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum 

transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt.  Sed 

consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera host es fugati 

erant, morte multavit . 

Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum 

vetustas; quae iacerent in tenebris omnia , nisi litterarum lumen accederet. 

Quam multas imagines fortissimorum virorum - non solum ad intuendum, 

verum etiam ad imitandum - scriptores et Graeci et Latini nobis 

reliquerunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem 

publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines 

excellentes animum et mentem meam conformabam. Sic enim -laudem et 
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honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula 

mortis parvi esse ducendo - me pro salute vestra in tot ac tantas 

dimicationes obicere potui.  

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte 

salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse 

eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut 

praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et 

clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius 

admiratum se venisse . Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is 

fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam 

sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. 

Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus 

consecrare solent, domum reverterunt.  

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παρακάτω 

αποσπασμάτων :  

« Tum adulescens … transfixit» , «Colendo et cogitando … potui»και 

«Tum Scipio … venisse»  

                             Μονάδες 30 

Α.2. Με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια 

οι παρακάτω λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική :  

 Βετεράνος, ελλειπτικός, κουλτούρα, δεξιόστροφος .  

                             Μονάδες 10  

Β.1 . Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται  

 nobili: το επίρρημα στο θετικό και υπερθετικό βαθμό 

 genere: αιτιατική ενικού 
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 adulescens: γενική πληθυντικού 

 morte: αιτιατική πληθυντικού  

 libri: αφαιρετική πληθυντικού 

 tenebris: ονομαστική πληθυντικού 

 multas: ίδιος τύπος στον συγκριτικό και στον υπερθετικό 

 mihi: γενική πληθυντικού στο β πρόσωπο. 

 bene: ιδιος τύπος στον συγκριτικό και υπερθετικό 

 parvi: οι τρεις βαθμοί του επιρρήματος. 

 cruciatus: γενική ενικού 

 complures: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 

 eos: αιτιατική ενικού ουδετέρου 

 dextram: ίδιος τύπος στον υπερθετικό 

 domum: γενική πληθυντικού. 

                             Μονάδες 15  

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

να προσέξετε το υποκείμενο για το σωστό γένος της μετοχής  

 praefuit: γ ενικό προστακτικής μέλλοντα 

 natus: απαρέμφατο μέλλοντα 

 abiret:  β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και α πληθυντικό οριστικής 

παρακειμένου 

 edixit: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ΕΦ  

 cernatur: γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή  

 ruit: αφαιρετική γερουνδίου 

 transfixit: απαρέμφατο Συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 intuendum: β ενικό οριστικής μέλλοντα 

 obicere: β ενικό οριστικής Ενεστώτα και Μέλλοντα ΠΦ 
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 abiectis απαρέμφατο παρακειμένου ΕΦ 

 intromitti: β πληθυντικό προστακτικής Ενεστώτα ΠΦ 

 solent: α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου. 

                             Μονάδες 15  

Γ.1Να μετατρέψετε τους παρακάτω προσδιορισμούς του σκοπού σε ό,τι 

σας ζητείται: (μονάδες 10)  

 in certamen σε αιτιατική Σουπίνου                                                         Μονάδα 1 

 ad intuendum σε αναφορική τελική πρόταση                                      Μονάδες 2 

 se ipsum captum σε εμπρόθετη γενική γερουνδίου                           Μονάδες 5 

 virtutem eius admiratum  σε τελική πρόταση                                       Μονάδες 2 

 

Γ.2. Να μετατρέψετε την  πρόταση σε απαρεμφατική  

Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper 

mihi proponebam (με εξάρτηση  Ille dixit …)  

                     Μονάδες 5 

 

Γ.3 Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et 

Latini nobis reliquerunt!                                                               Μονάδες  6 

 

Γ.4 μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε μετοχές                Μονάδες 4  

 cum aliquando castris abiret                                                                         Μονάδες 2 

 Cum ante vestibulum dona posuissent                                                       Μονάδες 2 
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Γ.5. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι :        

eventu, hoste, ducendo, domesticorum, se.  

                                                                                                            Μονάδες  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


