
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

A. ΚΕΙΜΕΝΑ  

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt 

urbem Romam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. Turn 

Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non 

aequo iure divīsam, absens dictātor est factus; is Gallos iam abeuntes secūtus est: 

quibus interemptis aurum omne recēpit. Quod illic appensum civitāti nomen dedit: 

nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensātum est. Post hoc factum rediit in 

exilium, unde tamen rogātus reversus est.  

 

Imitēmur nostros Brutos, Camillos, Decios, Curios, Fabricios, Scipiōnes, 

innumerabiles alios qui hanc rem publicam stabilivērunt; quos equidem in deōrum 

immortalium coĕtu ac numero repōno. Amēmus patriam, pareāmus senatui, 

consulāmus bonis; praesentes fructus neglegāmus, posteritātis gloriae serviāmus; id 

esse optimum putēmus, quod est rectissimum; sperēmus quae volumus, sed 

ferāmus quod acciderit; arbitrēmur denique corpus virōrum fortium magnorumque 

hominum esse mortāle, animi vero motus et virtūtis gloriam sempiternam esse.  

 

Aegrotābat Caecīna Paetus, marītus Arriae, aegrotābat et filius. Filius mortuus est. 

Huic Arria funus ita parāvit, ut ignorarētur a marīto; quin immo cum illa cubiculum 

marīti intraverat, vivere filium simulābat, ac marīto persaepe interroganti, quid 

ageret puer, respondēbat: «Bene quiēvit, libenter cibum sumpsit». Deinde, cum 

lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebātur; tum se 

dolōri dabat et paulo post siccis oculis redībat. Scribōniānus arma in Illyrico contra 

Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occīso Scribōniāno , Rōmam 

trahebātur. Erat ascensūrus navem; Arria milites orābat, ut simul imponerētur. Non 

impetrāvit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secūta est. 

 

 Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti 

Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam domini iussu id dixisse 



et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum 

Ennius ad Nasīcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasīca se domi 

non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte 

mentiebātur: «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid 

Nasīca responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae 

credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?»  

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

1. Να μεταφράςετε τα υπογραμμιςμζνα αποςπάςματα.  

Μονάδεσ 20  

 

2. Να αντιςτοιχίςετε τουσ αρικμοφσ με τα γράμματα:  

1. ΚΙΚΕΡΩΝ 2. ΛΟΤΚΡΗΣΙΟ 3. ΙΟΤΛΙΟ ΚΑΙΑΡ 4. VIRTUS 

..................................................................................................................................... 

 α. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΤΜΙΖΟΤΝ ΣΟ ΤΦΟ ΣΟΤ ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ 

β. ΛΟΓΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

γ. ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ ΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ -DE RERUM NATURA- 

δ. H ΑΝΔΡΕΙΑ 

Μονάδεσ 10  

 

3. Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ:  

flumen: κλθτικι πλθκυντικοφ αρικμοφ  

absens: ονομαςτικι πλθκυντικοφ ουδετζρου γζνουσ  

Fabricios: κλθτικι ενικοφ αρικμοφ  

rem publicam: δοτικι ενικοφ αρικμοφ  

motus : αιτιατικι ενικοφ αρικμοφ  

puer: αφαιρετικι πλθκυντικοφ αρικμοφ 

 domini: γενικι πλθκυντικοφ αρικμοφ  



se: τθ δοτικι ενικοφ ςτο αϋ πρόςωπο  

quid: αφαιρετικι ενικοφ κθλυκοφ γζνουσ  

impudens: γενικι πλθκυντικοφ αρςενικοφ γζνουσ 

 Μονάδεσ 11 

 

 4. deōrum immortalium: Να γράψετε τισ πλάγιεσ πτϊςεισ ςτον άλλον αρικμό. 

Μονάδεσ 4 

  

5. quid ageret puer: Να αντικαταςτακεί χρονικά το ριμα ςτθν ίδια ζγκλιςθ και 

φωνι. Μονάδεσ 4 

 

 6. Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ:  

evertērunt: το απαρζμφατο του ίδιου χρόνου ςτθν ίδια φωνι 

 est factus: το γϋπλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ μζλλοντα  

pareāmus: το βϋπλθκυντικό πρόςωπο υποτακτικισ υπερςυντελίκου ςτθν ίδια φωνι 

 volumus: το απαρζμφατο ενεςτϊτα  

vincerent: το αϋ πλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ ςυντελεςμζνου μζλλοντα ςτθν άλλθ 

φωνι (να λθφκεί υπόψθ το υποκείμενο) 

 Erat ascensūrus: τον αντίςτοιχο τφπο ςτθν υποτακτικι  

quaerenti: τον αντίςτοιχο τφπο ςτον μζλλοντα  

erat: το γϋπλθκυντικό οριςτικισ ςυντελεςμζνου μζλλοντα  

mentiebātur: τον αντίςτοιχο τφπο ςτθν υποτακτικι  

responderit: το βϋενικό υποτακτικισ μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι (να λθφκεί υπόψθ το 

υποκείμενο) 

 credidi: τθ μετοχι ενεςτϊτα 

 Μονάδεσ 11  

7. Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit: Να μετατρζψετε τθν κφρια πρόταςθ ϊςτε 

να δθλϊνει α. ευχι και β. απαγόρευςθ (με τθ χριςθ υποτακτικισ). 



 Μονάδεσ 2 

 8. ac marīto persaepe interroganti, quid ageret puer, respondēbat: Να 

αναδιατυπϊςετε τθν περίοδο αντικακιςτϊντασ το ριμα τθσ κφριασ respondebat με 

το ριμα respondet. Να προβείτε ςτθν απαραίτθτθ αλλαγι και να τθν αιτιολογιςετε. 

 Μονάδεσ 3 

 9. Ego non cognosco vocem tuam?: Να μετατρζψετε τθν ενεργθτικι ςφνταξθ ςε 

πακθτικι. Μονάδεσ 2 

 10. Να αντικαταςτιςετε τθν υπογραμμιςμζνθ λζξθ με αυτζσ που βρίςκονται ςτθν 

παρζνκεςθ δθλϊνοντασ τθν ίδια επιρρθματικι ςχζςθ: Quod illic appensum civitāti 

nomen dedit (Roma, Italia.)  

Μονάδεσ 2  

11. Να αναλφςετε τα κατωκι ςε δευτερεουςεσ χρονικεσ προταςεισ: 

 a. Brenno duce ( με τον χρονικό ςφνδεςμο dum) 

 b. abeuntes (με τον ιςτορικό cum)  

c. indignātus (ϊςτε να δθλϊνει υποκειμενικι αιτιολογία)  

Μονάδεσ 4  

12. Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte mentiebātur: Να 

αναδιατυπϊςετε τθ δευτερεφουςα ϊςτε να δθλϊνει τθν αιτιολογία που είναι 

αποτζλεςμα εςωτερικισ λογικισ διεργαςίασ. 

 Μονάδεσ 2  

13. Να αναγνωρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν:  

a. << Amēmus patriam >> (είδοσ, εκφορά)  

b. << Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset >> (είδοσ, ειςαγωγι, 

εκφορά, δικαιoλόγθςθ εκφοράσ, λειτουργία)  

c. << Ego non cognosco vocem tuam>> (είδοσ, ειςαγωγι, εκφορά)  

Μονάδεσ 5  

14. Να αναγνωρίςετε ΠΛΗΡΩ ΤΝΣΑΚΣΙΚΑ  τουσ τφπουσ με ζντονο χρϊμα ςτο 

κείμενο. 

 Μονάδεσ 10 



 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2021 

1 .Σ 

2. Ζ 

3.Α 

 4. Η 

3. Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ: 

 flumen: κλθτικι πλθκυντικοφ αρικμοφ flumina  

absens: ονομαςτικι πλθκυντικοφ ουδετζρου γζνουσ absentia 

 Fabricios: κλθτικι ενικοφ αρικμοφ Fabrici  

rem publicam: δοτικι ενικοφ αρικμοφ rei publicae  

motus : αιτιατικι ενικοφ αρικμοφ motum  

puer: αφαιρετικι πλθκυντικοφ αρικμοφ pueris 

 domini: γενικι πλθκυντικοφ αρικμοφ dominorum  

se: τθ δοτικι ενικοφ ςτο αϋ πρόςωπο mihi  

quid: αφαιρετικι ενικοφ κθλυκοφ γζνουσ quo 

 impudens: γενικι πλθκυντικοφ αρςενικοφ γζνουσ impudentium 

 

4. deōrum immortalium: Να γράψετε τισ πλάγιεσ πτϊςεισ ςτον άλλον αρικμό. 

Μονάδεσ 4  

dei immortalis  

deo immortali  

deum immortalem 

 deo immortali 

 

5. quid ageret puer: Να αντικαταςτακεί χρονικά το ριμα ςτθν ίδια ζγκλιςθ και 

φωνι. 



ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΝΕΣ. Agat 

 ΜΕΛΛ. acturus sit 

 ΠΑΡΑΚ. Egerit 

 ΤΠΕΡ. egisset  

6. Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ: evertērunt: το απαρζμφατο του ίδιου 

χρόνου ςτθν ίδια φωνι evertisse  

est factus: το γϋπλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ μζλλοντα fient 

 pareāmus: το βϋπλθκυντικό πρόςωπο υποτακτικισ υπερςυντελίκου ςτθν ίδια φωνι 

paruissetis  

volumus: το απαρζμφατο ενεςτϊτα velle  

vincerent: το αϋ πλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ ςυντελεςμζνου μζλλοντα ςτθν άλλθ 

φωνι (να λθφκεί υπόψθ το υποκείμενο) victae erimus  

Erat ascensūrus: τον αντίςτοιχο τφπο ςτθν υποτακτικι ascensurus esset  

quaerenti: τον αντίςτοιχο τφπο ςτον μζλλοντα quaesituro  

erat: το γϋπλθκυντικό οριςτικισ ςυντελεςμζνου μζλλοντα fuerint  

mentiebātur: τον αντίςτοιχο τφπο ςτθν υποτακτικι mentiretur 

 responderit: το βϋενικό υποτακτικισ μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι (να λθφκεί υπόψθ το 

υποκείμενο) responsurus sis  

credidi: τθ μετοχι ενεςτϊτα credens Μονάδεσ 11  

7. Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit: Να μετατρζψετε τθν κφρια πρόταςθ ϊςτε 

να δθλϊνει 

 α. ευχι και β. απαγόρευςθ (με τθ χριςθ υποτακτικισ). 

 α. Utinam accipias nunc  

β. Ne acceperis nunc Μονάδεσ 2 

 8. ac marīto persaepe interroganti, quid ageret puer, respondēbat: Να 

αναδιατυπϊςετε τθν περίοδο αντικακιςτϊντασ το ριμα τθσ κφριασ respondebat με 

το ριμα respondet. Να προβείτε ςτθν απαραίτθτθ αλλαγι και να τθν αιτιολογιςετε. 

 

ac marito persaepe interroganti, quid agat puer, respondet (μον. 1) 



  Η δευτερεφουςα πρόταςθ δθλϊνει το ςφγχρονο το παρελκόν. υγκεκριμζνα, θ 

μετοχι interroganti 

 κεωρείται ιςτορικοφ χρόνου γιατί εξαρτάται από το ριμα ιςτορικοφ χρόνου 

respondebat και θ δευτερεφουςα εκφζρεται με υποτακτικι παρατατικοφ. (μον. 1)  

Με τθν αντικατάςταςθ του respondebat από το respondet απαιτείται θ 

αντικατάςταςθ του ριματοσ τθσ 

 δευτερεφουςασ με το agat (υποτακτικι ενεςτϊτα) ϊςτε να δθλϊνεται το 

ςφγχρονο ςτο παρόν. 

9. Ego non cognosco vocem tuam?: Να μετατρζψετε τθν ενεργθτικι ςφνταξθ ςε 

πακθτικι. Vox tua a me non cognoscitur ?  

Μονάδεσ 2  

10. Να αντικαταςτιςετε τθν υπογραμμιςμζνθ λζξθ με αυτζσ που βρίςκονται ςτθν 

παρζνκεςθ δθλϊνοντασ τθν ίδια επιρρθματικι ςχζςθ: Quod illic appensum civitāti 

nomen dedit (Roma, Italia.) Romae, in Italia  

Μονάδεσ 2 

 11. Να αναλφςετε τισ παρακάτω μετοχζσ: a. Brenno duce ( με τον χρονικό ςφνδεςμο 

dum) dum Brennus dux est b. abeuntes (με τον ιςτορικό cum) cum Galli abirent c. 

indignātus (ϊςτε να δθλϊνει υποκειμενικι αιτιολογία) quod Ennius indignatus esset 

Μονάδεσ 4 

 12. Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte mentiebātur: Να 

αναδιατυπϊςετε τθ δευτερεφουςα ϊςτε να δθλϊνει τθν αιτιολογία που είναι 

αποτζλεςμα εςωτερικισ λογικισ διεργαςίασ. Tum Ennius indignātus cum Nasīca tam 

aperte mentiretur 

13. Να αναγνωρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν: a. << Amēmus patriam >> 

(είδοσ, εκφορά) Κφρια πρόταςθ επικυμίασ, εκφζρεται με (προτρεπτικι) υποτακτικι 

και δθλϊνει προτροπι.  

b. << Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset >> (είδοσ, ειςαγωγι, 

εκφορά, δικαιoλόγθςθ εκφοράσ, λειτουργία)  Δευτερεφουςα χρονικι επιρρθματικι 

πρόταςθ, που λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ 

του χρόνου ςτο περιεχόμενο τθσ κφριασ πρόταςθσ με ριμα το sensit.  Ειςάγεται με 

τον ιςτορικό ι διθγθματικό ςφνδεςμο cum, ο οποίοσ αναφζρεται ςε διθγιςεισ του 

 παρελκόντοσ και υπογραμμίηει τθ βακφτερθ ςχζςθ τθσ δευτερεφουςασ με τθν 

κφρια δθμιουργϊντασ ανάμεςά τουσ μια ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ.  Εκφζρεται με 



υποτακτικι, που κάνει φανερό τον ρόλο του υποκειμενικοφ ςτοιχείου. 

υγκεκριμζνα, 

 με υποτακτικι υπερςυντελίκου (venisset). Εξαρτάται από το ριμα sensit τθσ 

κφριασ πρόταςθσ που είναι ιςτορικοφ χρόνου και δθλϊνει το προτερόχρονο ςτο 

παρελκόν. 

 c. << Ego non cognosco vocem tuam?>> (είδοσ, ειςαγωγι, εκφορά)  Κφρια πρόταςθ, 

ευκεία ερϊτθςθ, ολικισ αγνοίασ, απλι. Δεν ειςάγεται με κάποιο ερωτθματικό μόριο 

για 

 λόγουσ ζμφαςθσ.  Εκφζρεται με οριςτικι ενεςτϊτα (non cognosco) και εκφράηει 

πραγματικι απoρία. 

 Μονάδεσ 5  

14. Να αναγνωρίςετε τουσ τφπουσ με ζντονο χρϊμα ςτο κείμενο. 

 Μονάδεσ 10  

- propter praedam: εμπρόκετοσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ εξαίρεςθσ ςτο 

ριμα everterunt 

 Quod: υποκείμενο του ριματοσ dedit 

  gloriae: αντικείμενο του ριματοσ serviamus 

  corpus: υποκείμενο του απαρεμφάτου esse 

  filium: υποκείμενο ςτο απαρζμφατο vivere (ταυτοπροςωπία) 

  Scriboniano: υποκείμενο τθσ μετοχισ occiso 

  Romam: (απρόκετθ) αιτιατικι που δθλϊνει κίνθςθ ςε τόπο ςτο trahebatur 

  iussu: αφαιρετικι (οργανικι) του εςωτερικοφ αναγκαςτικοφ αιτίου ςτο dixisse 

  domi: επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ που δθλϊνει τθ ςτάςθ ςε τόπο ςτο ριμα 

erat 

  ancillae: ζμμεςο αντικείμενο του ριματοσ credidι 


