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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. ΚΕΙΜΕΝΑ (14, 20, 36)
Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit.
Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum
excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi
neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem
somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam
Octavianus supplicio capitis eum adfecit.
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.
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias
contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in
scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum
praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati
sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut
eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit:…
Α1. Να μεταφράσετε τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα των παραπάνω
κειμένων.
Μονάδες 40
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1.

Να

γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις

παρακάτω λέξεις:
eius

:

τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο
γένος

Cassius

:

την κλητική ενικού αριθμού

res

:

τη γενική πληθυντικού

neminem

:

τη γενική ενικού αριθμού στο
ουδέτερο γένος

capitis

:

την κλητική ενικού αριθμού

his

:

την αιτιατική ενικού αριθμού στο
αρσενικό γένος

tristis

:

την αφαιρετική ενικού αριθμού στο
θηλυκό γένος

maxima

:

τον συγκριτικό βαθμό στο θηλυκό γένος
στην ίδια πτώση και αριθμό και τον
θετικό και

συγκριτικό

βαθμό

του

επιρρήματος
frugalitate

:

τη δοτική ενικού αριθμού

facilius

:

τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό

quodam

:

την αιτιατική ενικού αριθμού στο
ουδέτερο γένος

pondus

:

την αιτιατική πληθυντικού αριθμού

vultum

:

τη γενική ενικού αριθμού
Μονάδες 15

Β2α. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθέναν από
τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
concepit

:

το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής
παρατατικού στην ίδια φωνή

concussit

:

τη γενική του γερουνδίου

dedit

:

το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής
μέλλοντα στην ίδια φωνή

adduxit

:

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής
ενεστώτα στην ίδια φωνή

delatus est

:

το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής
μέλλοντα στην ίδια φωνή

factus est

:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της
υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή

praebuit

:

το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της
υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια
φωνή

mirati sunt

:

τον ίδιο τύπο στην υποτακτική
Μονάδες 8

Β2β. moriturum: Να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων, το β’
ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα, το γ’ πληθυντικό πρόσωπο
προστακτικής μέλλοντα, το β’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής
παρατατικού και η γενική γερουνδίου (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο,
όπου είναι αναγκαίο).
Μονάδες 4
Β2γ. utebatur: Να γραφούν οι μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική
ενικού, αφού λάβετε υπόψη το υποκείμενο.
Μονάδες 3
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: se
(esse Ocrum), diebus, trepidus, spectandum, risu.
Μονάδες 5
Γ1β.«Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit»: Να
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 2
Γ1γ.«Cassius iterum se somno dedit»: Να εντοπίσετε και να δηλώσετε την
αυτοπάθεια με άλλο τρόπο.
Μονάδα 1
Γ1δ.«paupertatem

eius»:

Να

χαρακτηρίσετε

συντακτικά

την

υπογραμμισμένη λέξη και να τη μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει την
ίδια σχέση με αυτοπάθεια.
Μονάδα 1
Γ1ε.«ex ligneo catillo»: Να αναλύσετε τον ομοιόπτωτο προσδιορισμό σε
δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδες 3
Γ1στ.«ut eo uteretur»: Να δηλώσετε τον σκοπό με εμπρόθετο γερούνδιο με
όλους τους δυνατούς τρόπους.
Μονάδες 2

Γ2α.«cum (Samnites) ad eum magnum pondus auri publice missum
attulissent»: Nα μεταγράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχική
φράση.
Μονάδες 4
Γ2β.«Hinc ad commilitones suos eum adduxit.»: Nα αντικαταστήσετε τον
προσδιορισμό του τόπου με τις λέξεις castra και domus έτσι, ώστε να
δηλώνεται η ίδια επιρρηματική σχέση.
Μονάδες 2
Γ2γ.«Illi neminem viderant»: Να ξαναγράψετε την πρόταση, αφού την
εξαρτήσετε από τις φράσεις «Illi dixerunt» και «Illi dicuntur». Να
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε κάθε περίπτωση.
Μονάδες 3
Γ2δ.«dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur»
«quo facilius divitias contemnere posset»
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των δευτερευουσών προτάσεων
(είδος, εισαγωγή, τρόπος εκφοράς, συντακτικός ρόλος).
Μονάδες 5
Γ2ε.«discurrens»: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική
πρόταση,

χρησιμοποιώντας

τους

συνδέσμους

cum

(ιστορικό

ή

διηγηματικό) και dum.
Μονάδες 2
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