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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 36 - 45 

 
 

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:  
- Cum ad eum magnum pondusauriattulissent, uteouteretur, vultumrisusolvit.  
- Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiāle petit filiaesorōris, ipsafēcit omen. Nam in 
sacelloquodamnocte cum sorōrisfiliāpersedēbatexpectabatquedumaliquavoxcongruenspropositoaudirētur. 
- Quorum auctoritatemsecuti multi, si in huncanimadvertissem, crudeliteretregieid factum essedicerent.  
- Quamvisinfestoetminacianimoperveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit?  - Tum 
intellexi, quos fidosamicoshabuissem, quos infidos, cum iamneutrisgratiamreferrepoteram.  
- In litterisscribit se cum legionibusceleriteradfore. Gallus, periculumveritus, constituituttragulammitteret. 

Μονάδες 40 
 
Β.1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
magnumpondus: την αφαιρετική ενικού  
vultum: τη γενική πληθυντικού  
solvit: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική  
multum: τους άλλους δύο βαθμούς του επιρρήματος  
mortuaest: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα, το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα, το α΄ πληθυντικό 
υποτακτικής παρατατικού και το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα  
vixit: το α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα  
multi: τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους δύο βαθμούς  
regie: τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου στην ονομαστική ενικού  
minacianimo: την κλητική ενικού  
conspectu: τη δοτική ενικού  
perveneras: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική  
neutris: τη γενική και τη δοτική ενικού  
celeriter: τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό, την ονομαστική ενικού του επιθέτου και στα τρία γένη 
και τη γενική πληθυντικού και στα τρία γένη  
adfore: τις μετοχές όλων των χρόνων και στα τρία γένη και το γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου 
μέλλοντα  
veritus: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

Μονάδες 15 
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Β.2. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις.  

Μονάδες 10 
 
Β.3.α. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο«Quorumauctoritatemsecutimulti, siinhuncanimadvertissem, 
crudeliteretregieidfactumessedicerent» και να τον τρέψετε ώστε να δηλώνει υπόθεση αντίθετη του 
πραγματικού στο παρόν.  

Μονάδες 10 
 
Β.3.β.dummorepriscoomennuptiālepetitfiliaesorōris: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να 
την συμπτύξετε σε μετοχική. 
Μονάδες  
 
Β.3.γ. Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση:veritus 

Μονάδες 6 
 
Β.4.uteouteretur: Να δηλώσετε το σκοπό με όλους τους τρόπους του γερουνδίου. 

Μονάδες 4 
 
Β.5. α)Caecilia, uxorMetelli: Να αναλύσετε την παράθεση σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. 
β)nocte: Να δηλώσετε το χρόνο με τη χρήση του post (ως επίρρημα) και του ante (ως πρόθεση). 

Μονάδες 15 
 

Φιλολογική επιμέλεια: Μαρία-Νεφέλη Μπαρδάκη 


