
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :Λατινικά  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Ιανουαρίου  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  3 ώρες  

 

 

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et 

infelix senecta traxit,  ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui 

potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi 

ingredienti fines patriae ira cecidit? . 

Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae 

adliget et intra castra abiciat. In litteri s scribit se cum legionibus celeriter 

adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret.  Haec 

casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad 

Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut  

salutem sperent.  

 

Α. Να γράψετε  στο  τετράδιό  σας τη μετάφραση  των  αποσπασμάτων : 

          Μονάδες 30 

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

οι παρακάτω λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική :  

 γονικός ,  φιναλίστ , ιμάντας , τριπλός .  

          Μονάδες 10  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β.1.α Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται  

 infelix: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους  

 quae: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό  

 fines: τη γενική του πληθυντικού  

 amentum: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό  

 Haec: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

  turrim : την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού  

 casu: τη γενική του ενικού  

 salutem: την αφαιρετική του ενικού. 

          Μονάδες 9 

Β.1.β. primum, celeriter:  Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο 

βαθμούς·  να γράψετε τη γενική και την αιτιατική ενικού αριθμού, 

ουδετέρου γένους, του συγκριτικού βαθμού του επιθέτου από το οποίο 

προέρχεται το επίρρημα celeriter .  

          Μονάδες 6  

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

να προσέξετε  το υποκείμενο για το σωστό γένος της μετοχής  

 traxit: την ονομαστική και τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της 

μετοχής του ενεστώτα  

 potuisti: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα  

 populari: τα απαρέμφατα του μέλλοντα και του παρακειμένου (να λάβετε υπ’ 

όψιν το γένος του υποκειμένου)  

 genuit:το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του μέλλοντα στην ίδια 

φωνή (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)  

 abiciat: το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και τη γενική του 

γερουνδίου. 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 conspicitur:το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στην ίδια 

φωνή  

 defertur: τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα της ίδιας φωνής  

 constituit: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ίδιου χρόνου και της 

προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

          Μονάδες 15  

Γ.1.α. Non tibi ingredienti f ines patriae ira cecidit? : Να αναγνωρίσετε το 

είδος της πρότασης, τον τρόπο εισαγωγής της και τον τρόπο της 

εκφοράς της.          

Μονάδες  6  

 

Γ.1.β . Num ad hostem veni? Να αναδιατυπωθεί η ευθεία ερώτηση έτσι 

ώστε α) να περιμένουμε καταφατική απάντηση, β) να μην γνωρίζουμε 

την απάντηση, γ) να δίνουμε έμφαση στο περιεχόμενό της.    

Μονάδες 3  

Γ.1.γ. tertio post die: Να αποδώσετε την ίδια έννοια, χρησιμοποιώντας το 

post ως πρόθεση.         

Μονάδες 2  

Γ.2. α) Haec a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur β) In 

hoc me longa vita et infelix senecta traxit ?: Να τρέψετε την παθητική 

σύνταξη σε ενεργητική στο α) και την ενεργητική σε παθητική στο β).  

          Μονάδες 11 

 

Γ.3.α  Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? : Να αναλύσετε τη 

μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.  

          Μονάδες 2  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ.3.β. Gallus, periculum veritus, constituit: Να αναλύσετε τη μετοχή σε 

πρόταση, έτσι ώστε να εκφράζει α) αντικειμενική αιτιολογία, β) 

υποκειμενική αιτιολογία, γ) αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής 

διεργασίας.          

Μονάδες 6  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


