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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’
ΛΥΚΕΙΟΥ.
Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum,
everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam
acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter
Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus;
Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel
Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti
est, qui tam nihili est. Sed propter servi scelus et audaciam, tanto dolore
Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1. α. Να γράψετε τον ίδιο τύπο των παρακάτω λέξεων στον άλλο αριθμό:
flumen, urbem, quo, exilio, scelus, recuperatio, nihil.
Μονάδες 7
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
aequo iure: την ονομαστική ενικού
summa:
gratius:

τον ίδιο τύπο στους άλλους δύο βαθμούς
τη γενική ενικού στο αρσενικό γένος στο συγκριτικό και στον

υπερθετικό βαθμό.
tanto dolore:

την αιτιατική πληθυντικού.
Μονάδες

8

2.α.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους:

Everterunt:

το β’ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου στην

ίδια φωνή.
Acceperunt: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή.
Absens: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα.
Divisam: το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή.
Mitte:
Spectare:

την αφαιρετική του σουπίνου.
το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα στην

παθητική φωνή.
Deduc: τη μετοχή του ενεστώτα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού
γένους στην ίδια φωνή.
Possit: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική παρακειμένου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 8
β. rediens:

να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια

φωνή.
Est factus : να γράψετε το γ’ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική όλων
των χρόνων.
Μονάδες 7
3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
Flumen, Romam, diu, iure, absens, hominem, Epheso, preti, dolore, gratius.
Μονάδες 10
β.

Brenno duce, deletis legionibus:
να αναλυθούν οι αφαιρετικές απόλυτες σε χρονικές προτάσεις
εισαγόμενες με τον ιστορικό/ διηγηματικό cum.
Μονάδες 6
4. α. mitte:
να τραπεί η προτροπή σε απαγόρευση με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Μονάδες 6
β. quam recuperatio fugitivi :
να εκφραστεί ο β’ όρος σύγκρισης με διαφορετικό τρόπο.
Μονάδες 4
γ. Brenno duce Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium :
να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 4

