
Κυριακή 17 Απριλίου 2016   
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

 
http://neo.edu.gr – http://facebook.com/neofrontistirio 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 
 

 

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 
  Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis 
admonet: «Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. 
Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem 
militum perpetrare possunt». 
…………………………………………………………………................................. 

 Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; 
extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab 
his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum 
miseratur. Postero die Claudius imperator factus est. 
........................................................................................................................... 

 Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, 
libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima 
futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet. 

                         Μονάδες 40 
  
 
 
 
Παρατηρήσεις 

 
Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω: 

   
 verbis: κλητική πληθυντικού  

nostri: ο ίδιος τύπος στο γ΄ πρόσωπο 
eos: ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος  
vim: αφαιρετική ενικού 
caedem: γενική πληθυντικού 
commilitones: ονομαστική ενικού  
tristis: αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος στον συγκριτικό 

 βαθμό 
postero: o ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό (δύο τύποι) 
Claudius: κλητική ενικού 
libera (το δεύτερο): υπερθετικός επιρρήματος 
nihil: δοτική ενικού 
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diu: ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό 
hos: αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος 
servitus: δοτική πληθυντικού 

   Μονάδες 15 

 
 

 Β1β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω 
 
 admonet: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα παθητικής φωνής 

esse: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 
 cavere: απαρέμφατο μέλλοντα παθητικής φωνής 
 debetis: β΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 
 solent: απαρέμφατο παρακειμένου (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 
 possunt: β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 
 discurrens: αφαιρετική σουπίνου 
 adgnovit: μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική ενικού στο θηλυκό γένος 
 adduxit: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 
 delatus est: β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 
 moriturum: γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
 factus est: α΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού   
 pati: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού 
 pergis: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 
 manet: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής 
 
              Μονάδες 15 
 
 

Γ1α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση συμπληρώνοντας 
τα κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των εξής λέξεων 
του κειμένου: 

 
  militum:   είναι ………… στο …………….. 

imperatorem:  είναι ………… στο …………….. 
  die:    είναι ………… στο …………….. 
  de collibus:   είναι ………… στο …………….. 
         
  obvia:    είναι ………… στο …………….. 
             Μονάδες 5 
 

Γ1β. dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur: να αναγνωρίσετε πλήρως 
τη δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 5 
 

Γ1γ. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: να μετατρέψετε 
το ενεργητικό απαρέμφατο σε παθητικό και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. 

Μονάδες 2 
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 Γ1δ.  Vos vim hostium cavere debetis: να αντικαταστήσετε τον τύπο debeo + 
απαρέμφατο με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (τροπή 
ενεργητικής σύνταξης σε παθητική) 

Μονάδες 3 
 

Γ2α. Claudius ab his in castra delatus est tristis et trepidus: να μετατρέψετε 
την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

                                                                  Μονάδες 5   
 

Γ2β. discurrens, extractum: να αναλύσετε τις μετοχές σε δευτερεύουσες 
προτάσεις με τον ιστορικό-διηγηματικό cum. 

Μονάδες 4 
 

Γ2γ. Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur: να μετατρέψετε 
τον υποθετικό λόγο ώστε να εκφράζει ανοιχτή υπόθεση για το παρελθόν καθώς και 
υπόθεση δυνατή ή πιθανή. 

Μονάδες 4 
 

Γ2δ. nisi filium haberem: να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα σε μετοχική 
ενότητα 

Μονάδες 2 
 

 
 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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