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Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus,  omnes gentes 
Hispaniae bello superāvi t et Saguntum  vi  expugnāvit. Postea Alpes, quae  
Ital iam  ab Gal l iā  seiungunt, cum elephantis transii t. Ubi in Italiā fui t, apud 
Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum  profl igāvi t  et 
delēvi t. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvi t. In agro 
Falerno Hannibal  ex insidiis Fabii  Maximi se expedīvi t. 
…………………………………………………………………………………………………  
Tum Camil lus, qui  diu apud Ardeam in exi l io fuerat propter Vēientānam 
praedam non aequo iure divīsam, absens dictātor est factus; is Gallo s iam 
abeuntes secūtus est: quibus interemptis aurum omne recēpit. Quod il l ic 
appensum civi tāti  nomen dedit: nam Pisaurum dici tur, quod il l ic aurum 
pensātum est. Post hoc factum redi i t in exi l ium, unde tamen rogātus reversus 
est. 
…………………………………………………………………………………………………  
Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, homo quidam ei 
occurri t corvum tenens; eum insti tuerat haec dicere: « Αve, Caesar, victor 
imperātor». Caesaris multum interfui t corvum emere; i taque viginti  mi l ibus 
sestertium eum ēmit. quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere 
solēbat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem didici t et 
sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari  attul i t.  

 

Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 

Μονάδες 40 

Β.1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  

omnes  την αιτιατική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

vi την ονομαστική του πληθυντικού 

cladem  την ονομαστική του ενικού 

exilio τη γενική του πληθυντικού  

civitati την αφαιρετική του ενικού 

victoriam την αφαιρετική του πληθυντικού 

homo τη δοτική του ενικού 

multum το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 

sestertium τη γενική του ενικού 

corvum  την κλητική του ενικού 

Μονάδες 10 

 

Β.2. Να προσδιορίσετε το γραμματικό είδος των παρακάτω αντωνυμιών και να γράψετε 
τον γραμματικό τύπο που ζητείται για καθεμία από αυτές:  
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quae  την ονομαστική του ενικού στο ουδέτερο γένος 

se  τη γενική του πληθυντικού στο δεύτερο πρόσωπο 

is τη δοτική του ενικού στο θηλυκό γένος 

hoc την αφαιρετική του ενικού στο θηλυκό γένος 

quidam τη γενική του πληθυντικού στο ίδιο γένος 

Μονάδες 05 

 

Β.3. Να γράψετε του τύπους που ζητούνται:  

natus  το β΄ πληθυντικό της υποτακτικής του Μέλλοντα 

seiungunt  το γ΄ πληθυντικό της υποτακτικής του Υπερσυντελίκου 

delēvit  απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα 

fuerat   το β΄ ενικό της προστακτικής του Ενεστώτα 

est factus  το γ΄ ενικό της υποτακτικής του Ενεστώτα 

abeuntes  το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του Ενεστώτα 

interemptis   το γ΄ ενικό της οριστικής του Ενεστώτα 

dedit την αφαιρετική του σουπίνο 

occurrit  το  β΄ ενικό της οριστικής του Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

respondēbat τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

solēbat   το α΄ ενικό της οριστικής του Παρακειμένου 

perdidi  τη δοτική του γερουνδίου 

didicit  το γ΄ ενικό της οριστικής του Μέλλοντα 

dicere  το β΄ ενικό της προστακτικής του Ενεστώτα στην άλλη φωνή 

attulit το β΄ ενικό της υποτακτικής του Ενεστώτα στην άλλη φωνή 

Μονάδες 15  

 

Β.4. Να βρείτε μέσα από τα κείμενα ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με τις παρακάτω 
ελληνικές και λατινικές:  

δούκας, secundus, κοστούμι, οπερέτα 

Μονάδες 02 

 

 

Γ.1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους:  

vi, absens, interemptis, haec, cupidus  
Μονάδες 10 

 

Γ.2. Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret: Να ξαναγράψετε τη 

δευτερεύουσα χρονική πρόταση με τον σύνδεσμο postquam. 
Μονάδες 02 

 
 

Γ.3. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae 
bello superāvit.: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

Μονάδες 07 
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Γ.4. Saguntum vi expugnavit: Να δηλωθεί η απαγόρευση με όλους τους δυνατούς 

τρόπους.  

Μονάδες 02 

 

Γ.5. Caesaris multum interfuit corvum emere; Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση 

ώστε να δηλώνει α) το πρόσωπο που μετανιώνει, β) το πρόσωπο που λυπάται.  

 

Μονάδες 04 

 

Γ.6. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit: Να 
αντικαταστήσετε το υποκείμενο της πρότασης από την ονομαστική vos και να κάνετε τις 
απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε να δηλώνεται η αυτοπάθεια.  

Μονάδες 03 
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