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Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

 

 

Cum Ρ.Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio 
quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam 
domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea 
Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasīcam venisset et 
eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasīca se domi non esse, etsi domi 
erat. Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte mentiebātur: 
«Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scīre quid 
Nasīca responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, 
ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?» 
 

 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Tum Ennius indignātus... ipsi non credis?» 
(40 Μονάδες) 

 

 

2. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες) 

Cornelius:  τη γενική του ενικού: …………………………… 
poētam: την αφαιρετική του ενικού: …………………………… 

ostio: την γενική του ενικού: …………………………… 

Ennium: την κλητική του ενικού: …………………………… 

diēbus: την ονομαστική του πληθυντικού: …………………………… 

ianuā: την αιτιατική του πληθυντικού: …………………………… 

vocem: τη γενική του πληθυντικού: …………………………… 

homo: τη δοτική του πληθυντικού: …………………………… 

impudens: τη αφαιρετική του ενικού: …………………………… 

ancillae: την δοτική του ενικού: …………………………… 

 

 

3. Να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυμιών και να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

(10 Μονάδες) 

illam: την ονομαστική του ενικού στο ουδέτερο γένος: ………………….., ……………….. 

id: τη δοτική του πληθυντικού στο ίδιος γένος: ………………….., ……………….. 

Ego: την δοτική του ενικού στο δεύτερο πρόσωπο: ………………….., ……………….. 

tuam: την αφαιρετική του ενικού στο ουδέτερο γένος: ………………….., ……………….. 

te: τη δοτική του ενικού στο πρώτο πρόσωπο: ………………….., ……………….. 
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4. Να γράψετε του τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες) 

venisset: το απαρέμφατο του Παρακειμένου στην Παθητική φωνή: ……………………… 
quaerenti: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα: ……………………… 
dixisset: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα στην Ενεργητική Φωνή: 

……………………… 
sensit: την αφαιρετική του σουπίνο: ……………………… 
exclamāvit: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Προστακτικής του Μέλλοντα στην άλλη φωνή: 
……………………… 
esse: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα: ……………………… 
responderit: το τρίτο ενικό της Υποτακτικής του Μέλλοντα: ……………………… 
cognosco: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Συντελεσμένου Μέλλοντα στην 
ίδια φωνή: ……………………… 
visne: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της  Υποτακτικής του Ενεστώτα:  ……………………… 
credis: το απαρέμφατο του Μέλλοντα στην ίδια φωνή: ……………………… 
 

 
5. Να γράψετε το συντακτικό ρόλο της κάθε λέξης που σας δίνεται: (Μονάδες 14) 

poētam είναι στο 
domini είναι στο 

intus είναι στο 

post είναι στο 
scire είναι στο 

se είναι στο 
Tum είναι στο 

 

 

6. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση: (Μονάδες 05) 

Visne scīre quid Nasīca responderit? 

 

7. domi: Να δηλώσετε την κατεύθυνση. (Μονάδες 02) 

 

8. Paucis post diēbus:  Να δηλώσετε τον χρόνο με άλλον τρόπο. (Μονάδες 03) 

 

 

9. Να εντοπίσετε το φαινόμενο που υπάρχει στη παρακάτω πρόταση και να 

δικαιολογήσετε την απάντηση σας: (Μονάδες 06) 

exclamāvit Nasīca se domi non esse 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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