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Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

 

 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, 

evertērunt urbem Romam praeter Capitōlium, pro quo immensam 

pecuniam accepērunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio 

fuerat propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, absens 

dictātor est factus; is Gallos iam abeuntes secūtus est: quibus 

interemptis aurum omne recēpit. Quod illic appensum civitāti nomen 

dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensātum est. Post hoc 

factum rediit in exilium, unde tamen rogātus reversus est. 

 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Tum Camil lus… civi tā ti  nomen dedit:» (40 
Μονάδες) 
 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (Mονάδες 10):  
duce  τη γενική του πληθυντικού: ……………………………….. 
flumen  τη αιτιατική του πληθυντικού: ……………………………….. 
legionibus  την ονομαστική του ενικού: ……………………………….. 
urbem  τη γενική του πληθυντικού: ……………………………….. 
iure  την αιτιατική του ενικού: ……………………………….. 
dictator  την αφαιρετική του πληθυντικού: ……………………………….. 
civitati την αφαιρετική του ενικού: ……………………………….. 
nomen  την ονομαστική του πληθυντικού: ……………………………….. 
factum  τη δοτική του ενικού: ……………………………….. 
exilium  την κλητική του πληθυντικού: ……………………………….. 
 
 

3. Να γράψετε το είδος των αντωνυμιών και να τις μεταφέρετε στον άλλον αριθμό: 
(Μονάδες 06) 
quo   ……………………………….., ……………………………….. 
is ……………………………….., ……………………………….. 
hoc ……………………………….., ……………………………….. 

 
 

4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  (Μονάδες 14) 
deletis  το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Παρατατικού: 

………………………….. 
everterunt  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα: 

………………………….. 
acceperunt  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα: 

………………………….. 
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fuerat  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστική του Μέλλοντα: ………………………….. 
divisam  το πρώτο ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Μέλλοντα: ………………………….. 
absens το πρώτο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα: ………………………….. 
factus est  τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή: ………………………….. 
abeuntes  το απαρέμφατο του Ενεστώτα: ………………………….. 
interemptis  το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα: 

………………………….. 
recepit  το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα: 

………………………….. 
appensum  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Παρακειμένου στην 

Ενεργητική φωνή: ………………………….. 
dedit  τη μετοχή του Ενεστώτα: ………………………….. 
dicitur  το απαρέμφατο του Μέλλοντα: ………………………….. 
rogatus  το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Υπερσυντελίκου στην 

Παθητική φωνή: ………………………….. 
 
 

5. Να βρείτε το συντακτικό ρόλο των τύπων: (Μονάδες 16) 

flumen είναι… στο… 

legionibus είναι… στο… 

Romam είναι… στο… 

In exilio είναι… στο… 

iure είναι… στο… 

omne είναι… στο… 

civitati είναι… στο… 

hoc είναι… στο… 

 
 
 

6. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη μετοχή deletis και να δικαιολογήσετε την 
απάντηση σας.  (Μονάδες 02) 
β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους, να εντοπίσετε το φαινόμενο:  Brenno 
duce και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. (Μονάδες 03) 
 

7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τον εμπρόθετο και να τον γράψετε με έναν 
ισοδύναμο τρόπο: propter Vēientānam praedam (Μονάδες 02) 

 

 
8. Να μεταφέρετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική κάνοντας τις απαραίτητες 

αλλαγές: (Μονάδες 07) 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt urbem 
Romam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. 
 
 

 

Καλή επιτυχία!!!  
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