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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σας δίνονται:
ΚΕΙΜΕΝΟ 1
«Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore».
Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit
«scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem!
Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere.
Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae
consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.
ΚΕΙΜΕΝΟ 2
«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. Statim hostes fuga salutem
petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera
hostes fugati erant, morte multavit.
ΚΕΙΜΕΝΟ 3
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 ianuae appropinquaverunt et clara voce
Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se
venisse.
(Μονάδες 40)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α) Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
hanc ficum:

στη γενική ενικού αριθμού

muris:

στην κλητική πληθυντικού αριθμού

urbis:

στη γενική πληθυντικού αριθμού

neminem:

στη δοτική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος

eventu:

στη γενική ενικού αριθμού

viribus:

στην αιτιατική ενικού αριθμού

morte:

στην κλητική ενικού αριθμού

complures:

στη γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος

tecto:

στην αιτιατική πληθυντικού αριθμού

eos:

στη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος

incredibile:

στην ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο
γένος
(Μονάδες 12)

1.β) Να συμπληρωθεί ο πίνακας που σας δίνεται (στα επίθετα να
διατηρηθεί η πτώση, το γένος και ο αριθμός):
Θετικός
prope

Συγκριτικός

Υπερθετικός

fortior
clara
(Μονάδες 3)
2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω τύπους: [για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί
υπόψη το υποκείμενο]
decerptam esse:

ίδιος τύπος στην ενεργητική φωνή

scitote :

β’ ενικό πρόσωπο υποτακτικής
παρακειμένου ενεργητικής φωνής

cavete :

σουπίνο στην αφαιρετική

tutamini:

απαρέμφατο του μέλλοντα

nolite :

γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα

confidere:

γ’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου

consulueritis :

α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου
παθητικής φωνής

congrediamur:

β’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα

cernatur:

β’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου
μέλλοντα παθητικής φωνής

ruit:

β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής
φωνής

transfixit:

γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής
φωνής

permotus:

μετοχή ενεστώτα στη γενική ενικού στο αρσενικό
γένος

revertisset:

γ’ ενικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα

venerunt:

γενική γερουνδίου

captum:

β’ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα παθητικής
φωνής
(Μονάδες 15)

3.α)Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις που σας δίνονται:
(1ο κείμενο) recentem, urbis, vobis
(2ο κείμενο) eventu, pugnandi
(3ο κείμενο): in tecto, abiectis, se (το δεύτερο στο κείμενο)
(Μονάδες 8)
3.β) Να αναγνωρίσετε τις ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις (είδος,
εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία):
•

quanto miles Latinus Romano virtute antecellat

•

Quod ut praedones animadverterunt
(Μονάδες 4)

4.α) Να εκφράσετε απαγόρευση και με τους δύο τρόπους:
tutamini patriam
(Μονάδες 2)
4.β) Να αντικαταστήσετε τη φράση με μια άλλη ισοδύναμη:
cuius opera
(Μονάδες 2)

4.γ) Να δώσετε με άλλο τρόπο το β’ όρο σύγκρισης:
(adulescens) fortior hoste
(Μονάδες 2)
4.δ) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
et (adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit
(Μονάδες 4)
4.ε) Να αναπτύξετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση τη
μετοχή, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους cum και postquam:
abiectis armis
(Μονάδες 4)
4.στ) Να εκφράσετε το σκοπό με κάθε δυνατό τρόπο:
Congrediamur, ut cernatur
(Μονάδες 4)
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