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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Γ’  ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α. Να αποδώσετε τη μετάφραση των κειμένων: (στα 2 τελευταία μόνο 

τα αποσπάσματα στις αγκύλες) 

1. Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope , superba forma  

sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget  

beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia  

hostia deo placet!”... Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat ; belua  

ad Andromedam se movet.  

2. Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de  

bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se  

tenebat. Μultos in illis locis agros possidebat. ..Eum ut puer  

magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo  

habebat.  

3.In ea civitate, quam leges continent , boni viri libenter leges servant. Lex 

enim  

est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et  

sentantia civitatis posita est in legibus. <Ut corpora nostra sine mente, sic  

civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes  

iudices, legum denique omnes servi sumus: sic liberi esse possumus. > 

4. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex 

quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. <Milites his verbis 

admonet: « Hostes adventare audio; Speculatores nostri prope esse 

nuntiant. Vim hostium cavere debetis; Hostes enim de collibus advolare 

solent et caedem militum perpetrare possunt”.>  [ 40 μονάδες]  

 

Β. 1. Να δοθούν οι ζητούμενοι τύποι: 

Cepheus-> γενική ,κλητική ενικού 

Deo κλητική ενικού, γενική πληθυντικού 

Vir clarus αιτιατική ενικού , δοτική πληθυντικού 

Agros ονομαστική ενικού, γενική πληθυντικού 

Poeta να κλιθεί στον πληθυντικό  

Civitatis ίδια πτώση στον αντίθετο αριθμό 

Mens αιτιατική πληθυντικού 

Leges να κλιθεί στον ενικό 

Frumenti αφαιρετική πληθυντικού 

Vim γενική πληθυντικού 

Pulchri  ονομαστική ενικού και πληθυντικού στα τρία γένη  

Omnes να κλιθεί το ουδέτερο στον ίδιο αριθμό  
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Sua να γραφεί ο ίδιος τύπος στα άλλα πρόσωπα 

Se γενική πληθυντικού α’ και β’ προσώπου 

Quam ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου 

Illisγενική ενικού θηλυκού  (στις αντωνυμίες να γραφεί και το είδος) 

[19μονάδες] 

 

Β.2 Να απαντήσετε τα ζητούμενα στα ρήματα: 

Nocet, adligat: χρονική αντικατάσταση στο β’ ενικό και β’ πληθυντικό 

οριστικής 

Stat: να κλιθεί ο ενεστώτας και ο μέλλοντας στην οριστική 

Iubet: να κλιθεί ο παρακείμενος οριστικής 

Audio : γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα , μέλλοντα, παρακειμένου 

Se movet: β’ πληθ. οριστικής παρατατικού, υπερσυντελίκου 

Sumus: α’ ενικό οριστικής ενεστώτα, μέλλοντα 

Possunt: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα, παρατατικού, παρακειμένου  

[15 μονάδες]  

 

Γ. 1. Να αλλάξετε αριθμό στις ακόλουθες προτάσεις: [6μονάδες] 

Α. oraculum incolis respondet 

 

b. legum interpretes iudices (sunt)  

 

Γ.2 Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι τύποι στα 

κείμενα [ 10 μονάδες] 

 

Γ.3 Να δηλωθεί διαφορετικά η κτήση και να αποδοθεί η διαφορετική 

σημασία: monumentum eius  

Vitae suae[5μονάδες]  

 

Γ.4 in illis locis: να γίνει η απαραίτητη αλλαγή ώστε να δηλώνεται η 

κατεύθυνση σε τόπο [5 μονάδες] 

 

 

 

Να έχετε επιτυχία! 

 

Πηλιχού Μαρίνα  

  φιλόλογος  


