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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  –  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 19 - 4 - 2012  
 
Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα.            
 

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. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari 
eosque intromitti iussit.  

 
………………………………………………………………………………………...... 
 

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci 
animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit :"intra 
illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique"? Ergo ego 
nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera 
patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura 
sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet. 
 
                                                                                                                 [Μονάδες 40] 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις: 
virtutem:         κλητική ενικού αριθμού           
fores:               γενική πληθυντικού αριθμό 
praesidium:    γενική ενικού αριθμού 



tecto:                αιτιατική ενικού αριθμού  
clara:                τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό  
complures:      γενική πληθυντικού αριθμού 
conspectu:       γενική ενικού αριθμού 
nihil:                 τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό  
mei:                   τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο          
moenia:            αφαιρετική πληθυντικού αριθμού 
servitus:           αιτιατική ενικού αριθμού 
hos:                   αιτιατική ενικού αριθμού αρσενικού γένους   
infesto:             τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 
penates:            γενική πληθυντικού αριθμού 
mater:               αιτιατική ενικού αριθμού 
                                                                                                                 [Μονάδες 15] 

Β2. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται (να ληφθεί 
υπόψη το υποκείμενο στους περιφραστικούς τύπους) 
venerunt:                 β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής 
                                   φωνής  
animadverterunt:   β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου παθητικής φωνής  
rettulerunt:              β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής  
iussit:                        αφαιρετική σουπίνο 
intromitti:                απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 
conlocavit:               α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής  
                                  περιφραστικής συζυγίας   
peperissem:             γενική γερουνδίου  
haberem:                  απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής   
pergit:                       β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια  
                                   φωνή 
manet:                      β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
succurrit:                  β΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια  
                                   φωνή  
cecidit:                      γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 
fuit:                           γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
pati:                           μετοχή ενεστώτα στην γενική πληθυντικού αρσενικού 
ingredienti:              β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή  
                                                                                                                 [Μονάδες 15] 

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:  
Venisse, Scipioni, se, auditu, animo, tibi, mei, miserrima. 
                                                                                                                   [Μονάδες 8] 



Γ1β.  «cum se ipsum captum venisse eos existimasset»: να αναγνωρίσετε 
την δευτερεύουσα πρόταση. 
                                                                                                                   [Μονάδες 4] 

 Γ1γ. «abiectis armis»: να μετατρέψετε την μετοχή στην αντίστοιχη 
πρόταση με το ιστορικό διηγηματικό cum. 
                                                                                                                   [Μονάδες 4] 

 
Γ2α. «Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt»: να μετατρέψετε την 

ενεργητικής σύνταξης σε παθητική. 
                                                                                                                   [Μονάδες 3] 

Γ2β. «Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu 
Roma fuit, tibi non succurrit … ?»: να μετατρέψετε τον  ευθύ λόγο σε 
πλάγιο με εξάρτηση το «mater filium interrogavit» 
                                                                                                                   [Μονάδες 6] 

Γ2β. «clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius 
admiratum se venisse»: να αντικαταστήσετε το σουπίνο με τελική 
πρόταση και με εμπρόθετη γενική γερουνδίου. 

                                                                                                                   [Μονάδες 5] 

                                                                      
 
 
 
                                                                                    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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