
 

 

Επιμέλεια: Καλτσίδου Καλλιόπη 
 

Διαγώνισμα Λατινικών 
Ενότητες 16-45 

 

Κείμενο 1 

Quam multas imagines fortissimorum virorum - non solum ad intuendum, verum etiam ad 

imitandum - scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! Quas ego, cupidus bene 

gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando 

homines excellentes animum et mentem meam conformabam. 

 

Κείμενο 2 

Scipionis filiae ex aerario dotem acceperunt, quia nihil illis reliquerat pater. Aequum 

mehercule erat populum Romanum tributum Scipioni conferre, cum a Carthagine semper 

tributum ipse exigeret. O felices viros puellarum, quibus populus Romanus loco soceri fuit! 

 

Κείμενο 3 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere 

posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud 

focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias 

contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus 

auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: 



 

 

Επιμέλεια: Καλτσίδου Καλλιόπη 
 

Παρατηρήσεις 

1. Να   γραφεί   η   μετάφραση   των   παρακάτω   αποσπασμάτων: Quas ego, 

cupidus … meam conformabam. (Κείμενο 1) 

Aequum mehercule erat … pse exigeret. (Κείμενο 2)  

Manius Curius Dentatus … spectandum praebuit. (Κείμενο 3) 

 

Μονάδες 20 

Β1. α) attulissent: Να γράψετε την ίδια έγκλιση στο γ’ πληθυντικό σε όλους τους 

χρόνους στη φωνή που βρίσκεται.  β) dixit: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των 

χρόνων στη φωνή που βρίσκεται. 

Μονάδες 9 

Β2. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση τα ρήματα στο πρόσωπο, στην έγκλιση 

και στη φωνή που σας δίνονται: proponebam, fuit. 

Mονάδες 10 

Β3. Στα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

α. conformabam: το απαρέμφατο παρακειμένου και το α’ πληθυντικό υποτακτικής 

υπερσυντελίκου στη φωνή που βρίσκεται. 

β. solvit: το σουπίνο και το απαρέμφατο ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται. 

γ. utebatur: το γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα και το β’ ενικό οριστικής παρακειμένου 

στη φωνή που βρίσκεται. 

ε. spectandum: την αφαιρετική του γερουνδίου και την αφαιρετική του 

γερουνδιακού στο θηλυκό γένος. 

Μονάδες 8 
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Β4. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των παραπάνω 

κειμένων. 

Μονάδες 10 

 β) cenantem: Να κλιθεί η μετοχή στο αρσενικό γένος και στους δύο αριθμούς. 

 Μονάδες 10 

γ) Να χαρακτηρίσετε πλήρως (είδος, εισαγωγή, εκφορά, ακολουθία χρόνων) την 

παρακάτω πρόταση: cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent. 

Μονάδες 10 

Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

α. imagines: αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 

β. pater: γενική πληθυντικού αριθμού 

γ. risu: ονομαστική ενικού αριθμού 

δ. ego: αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο 

ε. viros: δοτική πληθυντικού αριθμού 

στ. homines: κλητική ενικού αριθμού 

Μονάδες 6 

Γ2. missum: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 2 
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Γ3. Να βρείτε λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με βάση το Κείμενο 3: μαξιμαλισμός, 

βαίνω, σκαμνί, έδρα, ρεπουμπλικανός. 

Μονάδες 5 

Γ4. Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur: Να αναλυθεί ο 

υπογραμμισμένος ομοιόπτωτος προσδιορισμός σε δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 5 

Γ5. Samnitium divitias contempsit: Να γίνει μετατροπή της πρότασης από την 

ενεργητική φωνή στην παθητική. 

Μονάδες 5 

 

 


