
 

 
 

 
 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 
κείμενο 1 
Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo 
cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe 
interroganti, quid ageret puer, respondebat: «Bene quievit, libenter cibum sumpsit». 
Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur. 
 
κείμενο 2 
Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere 
solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, 
cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis 
salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: 
«Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, 
quanti nullam adhuc emerat. 
 
κείμενο 3 
Philosophi mundum censent regi numine deorum; eum esse putant quasi 
communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius 
mundi esse partem;[ ...] Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor 
communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et 
salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem 
nobis esse patriam quam nosmet ipsos. 

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και 
φράσεις: 
filius: τη γενική ενικού αριθμού 
funus: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 
puer: τη δοτική ενικού αριθμού 



 

quid: την αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος 
lacrimae suae: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού με την αντωνυμία στο 
β΄πρόσωπο 
diu: το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό 
eum: τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό  
domi: τη γενική πληθυντικού αριθμού 
avis: την αφαιρετική ενικού αριθμού 
mentem: τη γενική πληθυντικού αριθμού 
domini sui : τη γενική πληθυντικού αριθμού 
nullam: τη γενική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος 
communis salutis: την αφαιρετική ενικού αριθμού 
magis: το επίρρημα στο θετικό βαθμό 
cariorem: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

Μονάδες 15 
 
2.α.egrediebatur:Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής σε όλους τους 
χρόνους και το απαρέμφατο του ρήματος στο μέλλοντα (για τους περιφραστικούς 
τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος). 

Μονάδες 3 
 

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω 
ρήματα: 
mortuus est: το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα 
intraverat: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην παθητική φωνή 
ageret: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου στη φωνή που 
βρίσκεται 
respondebat (στο 2ο κείμενο): το απαρέμφατο παρακειμένου στην παθητική φωνή 
(να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος) 
vincerent: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 
venit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 
perdidi: β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην παθητική 
φωνή 
attulit : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
solebat: τo απαρέμφατο μέλλοντα (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος) 
laudandus sit : τον ίδιο τύπο στην οριστική παρακειμένου  
fit: τη γενική πληθυντικού του γερουνδιακού στο θηλυκό γένος  
cadat : το σουπίνο και στους δυο τύπους   

Μονάδες 12 
 
3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις των κειμένων που σας 
δόθηκαν:  filium, suae, interroganti, pecuniae, audita, corvo, ad verba, 
cariorem, esse.  

Mονάδες 9 
 
 



 

4.α. «cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent» 
Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). 

Μονάδες 3 
β. ut laudandus is sit [ nobis] : να αντικαταστήσετε την πρόταση με την ισοδύναμη  
εκφορά debeo+ απαρέμφατο 

Μονάδες 2 
γ. Audita salutatione:  Να αναπτύξετε τη μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση με τη 
χρήση του ιστορικού-διηγηματικού cum. 

Μονάδες 1,5 
δ. cum lacrimae suae vincerent prorumperentque, egrediebatur : Να 
συμπτυχθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις σε μετοχές. 

Μονάδες 1,5 
ε. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito:  
Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και η παθητική σε ενεργητική. 

Μονάδες 3 
στ. cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent : Να αναπτύξετε τη μετοχή 
cohibitae στην αντίστοιχη πρόταση. 

Μονάδες 2 
ζ.quam nosmet ipsos : Να δηλωθεί με άλλο τρόπο ο β΄όρος σύγκρισης. 

Μονάδα 1 
 
5.α. Philosophi mundum censent regi numine deorum: Να τραπεί ο πλάγιος  
λόγος σε ευθύ. 

Μονάδες 2 
β. Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc 
emerat:  Να τραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο με εξάρτηση το Cicero narravit. 
 

Μονάδες 5 
 
 

 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΓΑΛΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΕΛΙΝΑ  

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΥΡΜΟΣ ΜΙΛΤΟΣ  
ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΨΩΜΑ ΑΡΕΤΗ 
 
 
 
 
 
 


