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                             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 19-4-2012 
                                   Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
Tum Sulpicius Gallus  de caeli ratione et de stellarum  lunaeque statu ac motibus 
disputavit eoque  modo exercitum alacrem  in pugnam misit. Sic liberales artes Galli 
aditum  ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus 
Romani vicerat, imperator adversarios vincere  potuit! 
Hercules boves  Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur , ubi postea 
Romulus urbem Romam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse 
fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves 
quosdam  in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitatus, 
gregem  aspexit et partem  abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; 
 
Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 
                                                                                                             [ Μονάδες  40] 
 
Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 
1  α) Να γράψετε τους τύπους των λέξεων που ζητούνται: 
Caeli: ονομαστική πληθυντικού αριθμού 
Ratione: κλητική ενικού αριθμού 
Motibus: αφαιρετική ενικού αριθμού 
Exercitum: γενική πληθυντικού αριθμού 
Artes: δοτική ενικού αριθμού 
Boves: γενική πληθυντικού αριθμού 
Urbem: δοτική πληθυντικού αριθμού 
Fluvium: ονομαστική πληθυντικού αριθμού 
Viribus: αφαιρετική ενικού αριθμού 
Caudis: δοτική ενικού αριθμού 
                                                                                                               [Μονάδες  10] 
 
β) eoque modo: γενική πληθυντικού αριθμού 
     illustrem victoriam: γενική ενικού αριθμού 
     alacrem:αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος 
     ille:αιτιατική πληθυντικού θηλυκού 
     eum locum:ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό 



     ipse: δοτική ενικού ουδετέρου 
     quosdam: ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό 
                                                                                                              [ Μονάδες 10] 
2 α) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται: 
Disputavit:γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 
Misit: β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 
Dederunt: α’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην παθητική φωνή 
Vicerat: β’ ενικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 
Potuit: γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 
Dicitur: γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 
Condidit: β΄ενικό οριστικής υπερσυντελίκου στην παθητική φωνή 
Refecisse: β’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή 
Dormivisse: β’ ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 
Traxit: γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα στην παθητική φωνή 
                                                                                                              [Μονάδες  10] 
 
β ) disputavit: μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική ενικού και στα τρία γένη 
      vincere: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 
      misit: μετοχή μέλλοντα στην ονομαστική ενικού και στα τρία γένη 
      dicitur: απαρέμφατο ενεστώτα και παρακειμένου στην ίδια φωνή 
                                                                                                              [Μονάδες   5] 
 
3 α)Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: stellarum,  alacrem, aditum, 
exercitus, vincere, boves, adduxisse,  fluvium, ibi, pastor, quosdam, in speluncam. 
                                                                                                              [Μονάδες    12] 
 
β) Να δικαιολογήσετε την πτώση του ονόματος “Hercules”. 
                                                                                                              [Μονάδες  3] 
 
γ) “ Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt” 
Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
                                                                                                               [Μονάδες  5] 
δ) “Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit 
aversos”.  
Να μετατραπεί η σύνταξη της πρότασης σε απαρεμφατική με ρήμα εξάρτησης    
“ Is tradit……” 
                                                                                                                 [Μονάδες  5] 
 
 Σημείωση: για τους περιφραστικούς τύπους(απαρέμφατα) να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο.                  
 

 Καλή επιτυχία! 


