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Διαγώνισμα περιόδου : Σεπτεμβρίου 2022 

Τμήμα : Γ΄Λυκείου  

Μάθημα : Λατινικά 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1 

Brenno duce Galli, delētis legionibus Romanōrum, apud Alliam 

flumen evertērunt urbem Rōmam praeter Capitōlium, pro quo 

accepērunt immensam pecuniam. Tum Camillus, qui fuerat diu in exilio 

apud Ardeam propter Vēientānam praedam divīsam non aequo iure, 

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

interemptis recēpit omne aurum. Quod appensum illic dedit nomen 

civitāti: nam Pisaurum dicitur, quod aurum pensātum est illic. Post hoc 

factum rediit in exilium, unde tamen reversus est rogātus. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2 

Imitemur nostros Brutos, Camillos, Decios, Curios, Fabricios, Scipiones, 

innumerabiles alios, qui stabiliverunt hanc rem publicam; quos 

equidem repono in deorum immortalium coetu ac numero. Amemus 

patriam, pareamus senatui, consulamus bonis; neglegamus praesentes 

fructus, serviamus gloriae posteritatis; putemus id, quod est 

rectissimum, esse optimum; speremus quae volumus, sed feramus quod 

acciderit; denique arbitremur corpus fortium virorum magnorumque 

hominum esse mortale, vero animi motus et gloriam virtutis esse 

sempiternam. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3 

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

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

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

respondebat marīto persaepe interroganti, quid ageret puer: “Bene 

quievit, libenter cibum sumpsit”. Deinde, cum lacrimae suae, cohibitae 

diu, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum dabat se dolori et 

paulo post redibat oculis siccis. Scribonianus moverat arma contra 

Claudium in Illyrico; Paetus fuerat in partibus eius et, occiso 

Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria orabat 

milites, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam 

naviculam secuta est ingentemque navem. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Α. Να μεταφράσετε : 

 από το πρώτο απόσπασμα το χωρίο: «Brenno duce… est factus 
dictātor» 

 από το δεύτερο απόσπασμα το χωρίο: «Imitemur nostros Brutos 

… esse optimum» 

 από το τρίτο το χωρίο: «Aegrotabat    Caecina    Paetus … 
respondebat  » . (μον.20) 

 

 
Β. Να βρείτε με ποιες λέξεις των κειμένων έχουν ετυμολογική συγγένεια 
οι ακόλουθες: (μον.10) 

 

α΄στήλη β΄στήλη 

1. δούκας 

2. δικτάτορας 

3. λεγεώνα 

4. επώνυμο 

5. φρούτο 

6. accident 

7. φορέας 

8. animation 

i. nomen  

ii. duce  

iii. legenionibus 

iv. fructus  

v. ferāmus 

vi. dictator 

vii. respondebat  

viii. acciderit 
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9. response 

10. divide 

ix. animi  

x. divisam 

 

 

 
 
Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: (μον.15) 
 

1. duce (αιτ. ενικού) 
2. legionibus (γεν.ενικού) 
3. urbem (αιτ.πληθ.) 
4. quo (γεν.πληθ.θηλ. γένους) 
5. absens (αφαιρ.εν.) 
6. omne (ονομ.πληθ.ουδ. γένους) 
7. alios (δοτ.ενικού) 
8. hanc (ονομ. εν. θηλ. γένους) 
9. coetu (αιτ.ενικού) 

10. bonis (ο συγκριτικός βαθμός και στα τρία γένη στην ονομαστική 
ενικού) 
11. fortium (ονομ.ενικού υπερθετικού βαθμού αρσενικού γένους) 
12. virorum ( αφαιρ.πληθ.) 
13. filius (κλητ. ενικού) 
14. puer (γεν. πληθ.) 
15. lacrimae (αιτ. ενικού) 

 
Γ2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: (μον15) 
 

1. evertērunt (σουπίνο) 
2. accepērunt (β΄πληθ. οριστικής συντελεσμένου μέλλ. ενεργ.φωνής) 
3. fuerat (α΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα) 
4. est factus (α΄ενικό οριστικής ενεστώτα) 
5. secūtus est (απαρέμφατο μέλλοντα) 
6. rediit (γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα ενεργ.φωνή) 
7. Imitemur (μετοχή ενεστώτα) 
8. stabiliverunt (β΄πληθ.οριστικής υπερσυντελίκου παθ.φωνής) 
9. Amemus (β΄πληθ. προστακτικής ενεστώτα ενεργ. φωνής) 
10. consulamus (α΄ενικό παρακειμένου ενεργ.φωνής) 
11. feramus (γ΄ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργ.φωνής) 

12. aegrotabat (γ΄ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργ.φωνής) 
13. paravit (απαρέμφατο παρακειμένου ενεργ.φωνής) 
14. ignoraretur (β΄ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου παθ.φωνής) 
15. respondebat (απαρέμφατο ενεστ. ενεργ.φωνής) 
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Δ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους των 
αποσπασμάτων: (μον.10) 

 
 

Δ2. Να αναγνωρίσετε το είδος της υπογραμμισμένης μετοχής και τους 
όρους της στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Έπειτα να αναλύσετε τη 
μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση: (μον.10) 

 «Brenno duce Galli, delētis legionibus Romanōrum, apud Alliam 
flumen evertērunt urbem Rōmam praeter Capitōlium,  pro quo 
accepērunt immensam pecuniam.» 

 

Δ3. Να κάνετε όλες τις απαραίτητες αλλαγές ώστε το post να είναι 
πρόθεση και να σχηματίζει εμπρόθετο επιρρηματικό προσδιορισμό του 

χρόνου. (μον.10) 
 

 paulo post siccis oculis redībat. 

 
 

Δ4. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. (μον.10) 
 

 ut ignorarētur a marīto. 

 
 

 
 
 

 
 

 


