
 
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ  
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σας δίνονται: 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis 
frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas 
bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. 
Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: 
ephippiorum usus res turpis et iners habetur.  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi 
ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo 
perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa 
moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? 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:  

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae 
adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter 
adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec 
casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad 
Ciceronem defertur.  

(Μονάδες 40) 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις: 

carne     στην ονομαστική ενικού αριθμού 
locis frigidissimis  στην ονομαστική πληθυντικού αριθμού με το 

επίθετο στον συγκριτικό βαθμό 
pelles    στη γενική πληθυντικού αριθμού 
magistratus    στην κλητική πληθυντικού αριθμού 
mater     στη γενική πληθυντικού αριθμού 
penates   στη γενική πληθυντικού αριθμού 
equestribus proeliis  στην αφαιρετική ενικού αριθμού 
nihil     στη γενική ενικού στο γένος που βρίσκεται 
turrim    στην αφαιρετική ενικού αριθμού  
quodam milite   στην αιτιατική ενικού αριθμού 

(Μονάδες 10) 
 

β) Nα συμπληρώσετε τον πίνακα με τα παραθετικά των τύπων  που 
δίνονται στον θετικό βαθμό:  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

turpis        
 

 

celeriter           
     

 

              libera    
[το δεύτερο στο 
κείμενο 2] 

        

(Μονάδες 3) 

2. α) proeliantur : Nα γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων [για 
τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του 
ρήματος] και η δοτική του γερουνδίου. 

(Μονάδες 2,5) 

β) defertur : Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα ενεργητικής φωνής και 
η προστακτική μέλλοντα παθητικής φωνής. 

(Μονάδες 2,5) 



 
 

γ) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθέναν από τους 
παρακάτω τύπους: [για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί 
υπόψη το υποκείμενο]. 

nutriuntur: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ίδιας φωνής 
adliget :  β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα παθητικής φωνής 
abiciat :  β΄ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής 
veritus :  γενική γερουνδίου  
adhaesit :  α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού παθητικής 
φωνής 
veni: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 
traxit: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής 
φωνής 
populari: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα 
futura sum :  ίδιος τύπος στον συντελεσμένο μέλλοντα 
peperissem: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα 
pergis: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής 
φωνής 
manet: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

 (Μονάδες 12) 

 
3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι όροι: 
(1° κείμενο) caseo, ephippiorum, vitae 
(2° κείμενο) tibi[το πρώτο στο κείμενο], fines, miserrima 
(3° κείμενο) tragulae, se,  casu,  ad turrim  

(Mονάδες 10) 
 
4.α) Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, συντακτική λειτουργία): 

• Cum civitas bellum gerit 
• ut epistulam ad amentum tragulae adliget 

 (Μονάδες 4) 
 
β)  Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 
ne […] nostra consilia ab hostibus cognoscantur  
 

    (Μονάδες 3) 
 
γ ) Nα αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου[μονάδες 2] και 
να τον μεταφέρετε ώστε να δηλώνει τη δυνατή υπόθεση. [μονάδες 2] 
Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur  

(Μονάδες 4) 



 
 

δ) Να συμπτυχθεί σε μετοχή η δευτερεύουσα πρόταση:  
cum civitas bellum gerit, magistratus creantur   

(Μονάδες 4) 
 

ε) Να αναπτύξετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση την 
υπογραμμισμένη μετοχή, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους dum και 
cum (ιστορικό ή διηγηματικό): 
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit ? 

(Μονάδες 2) 
 

στ) Να μετατρέψετε τις ακόλουθες κύριες προτάσεις «Tragula casu ad 
turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur» σε 
απαρεμφατική σύνταξη με εξάρτηση Cicero scribit.  

     (Μονάδες 3) 
 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

ΓΑΛΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΕΛΙΝΑ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΥΡΜΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 

ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΨΩΜΑ ΑΡΕΤΗ 

 


