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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes
Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae
Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit,
apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum
profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus
audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit.
Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam
revocaverunt.
…………………………………………………………………………..
Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce
hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis
proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat».
Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus,
iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et
armis spoliavit.
...............................................................................................................
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte
salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse
eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut
praedones animadverterunt, abiectis armis ianue appropinquaverunt et
clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius
admiratum se venisse.
Μονάδες 40
B. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις:
Carthaginiensis: την αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
αριθμού.
vi: την αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού.
elephantis: την κλητική ενικού.

insidiis: τη γενική και την κλητική πληθυντικού αριθμού.
filius: τη γενική και κλητική ενικού αριθμού.
eventu: τη δοτική και αιτιατική ενικού αριθμού.
duces: τη δοτική ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού.
armis: τη γενική και αιτιατική πληθυντικού αριθμού.

Μονάδες 8

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
αντωνυμίες:
quae: την αφαιρετική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού στο γένος
που βρίσκεται.
his: την αιτιατική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό
γένος.
ipsum: την αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος.
Μονάδες 3
γ. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να
συμπληρώσετε στα κενά του τους τύπους που ζητούνται (να διατηρηθεί
το γένος, ο αριθμός και η πτώση):
Θετικός
clara

Συγκριτικός
fortior

Υπερθετικός
Μονάδες 2

2.α. admiratum: Να γίνει χρονική αντικατάσταση του τύπου στην
υποτακτική, αφού θεωρήσετε ως υποκείμενο το praedones.
Μονάδες 5
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους:
[Προσοχή! Για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενό τους στα δοθέντα κείμενα.]
natus: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα και το μέλλοντα.
transiit: το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα.
revocaverunt: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην
παθητική φωνή.
congrediamur: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου.
cernatur: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο.
ruit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα στην
ενεργητική φωνή.

transfixit: το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα στη φωνή που
βρίσκεται.
spoliavit: το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στη φωνή
που βρίσκεται.
venisse: την αιτιατική πτώση του γερουνδίου.
existimasset: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική συντελεσμένου μέλλοντα
στην ίδια φωνή.
animadverterunt: το απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή.
captum: τη μετοχή ενεστώτα και μέλλοντα στην αιτιατική ενικού στο
ουδέτερο γένος.
Moνάδες 12
3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις των κειμένων:
[από το πρώτο κείμενο] cum elephantis, Fabii Maximi
[από το δεύτερο κείμενο] eventu, pugnandi
[από το τρίτο κείμενο] praedonum, abiectis.
Μονάδες 6
β. et (adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit: Να δηλώσετε με
διαφορετικό τρόπο τον β΄ όρο σύγκρισης.
Μονάδες 2
γ. Να αναγνωρίσετε το είδος και τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω
δευτερευουσών προτάσεων και να ατιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής κι
εκφοράς τους:
• ut singularis proelii eventu cernatur
• cum se ipsum captum venisse eos existimasset
Μονάδες 4
4.α. Να μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση από το χωρίο «Postea
Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit» σε
μετοχική φράση.
Μονάδες 2
β. Να αναλυθεί η μετοχή «abiectis armis» στην αντίστοιχη
δευτερεύουσα πρόταση με τη χρήση του ιστορικού-διηγηματικού cum.
Μονάδες 2
γ. Να μετατρέψετε την πρόταση «Scipio praesidium domesticorum in
tecto conlocavit» σε απαρεμφατική με εξάρτηση Maximus Valerius
scripsit...
Μονάδες 2

δ. et (adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit: Να μετατρέψετε
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, συμπεριλαμβανομένου και του
υποκειμένου που βρίσκεται στην παρένθεση.
Μονάδες 4
ε. ...a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: Να μετατραπεί η
παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
Μονάδες 3
στ. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset,
praesidium domesticorum in tecto conlocavit:
Να δηλώσετε τον
σκοπό με τη χρήση δευτερευουσών προτάσεων.
Μονάδες 2
ζ. In Italia, in Africam: Να αναγνωρίσετε τους προσδιορισμούς του
τόπου και να αποδώσετε τις ίδιες επιρρηματικές έννοιες αντικαθιστώντας
τους παραπάνω τύπους με τα Roma, Athenae, Carthago.
Μονάδες 3
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