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ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 42,43,45 

 

Κείμενα 
quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti, si in hunc 
animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in 
Manliāna castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat 
coniuratiōnem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateātur. 
…………………………………………………………………………………………. 
Qui potuisti populāri hanc terram, quae te genuit atque aluit? Quamvis infesto et mināci 
animo perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia 
domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego nisi peperissem, Rōma 
non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in līberā patria mortua essem. Ego nihil iam 
pati possum nec diu miserrima futūra sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut 
longa servitus manet. 
…………………………………………………………………………………………. 
Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et 
providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.Quam ob rem 
epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, 
epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum 
legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec 
casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem 
defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortātur ut salūtem sperent. 

 

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  

(Μονάδες 40) 

2. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται:  
multi  επίρρημα συγκριτικού βαθμού 
imperiti  δοτική ενικού στο θηλυκό γένος στον υπερθετικό βαθμό 
crudeliter  επίρρημα υπερθετικού βαθμού 
minaci  αφαιρετική ενικού θηλυκό γένος 
domus  γενική πληθυντικού 
mater  γενική πληθυντικού 
servitus  γενική ενικού 
mors  ονομαστική πληθυντικού 
legionibus  ονομαστική ενικού 
turrim  αφαιρετική ενικού 
die  δοτική ενικού 
salūtem  ονομαστική ενικού 

(Μονάδες 12) 
 

3. Να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυμιών και να γράψετε την ίδια πτώση στον 

άλλον αριθμό:  

neminem  …………………………… 

qui  …………………………… 

Haec …………………………… 

(Μονάδες 03) 
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4. Να γράψετε του τύπους που ζητούνται:  

secuti  β΄ ενικό, οριστική, Ενεστώτα  
animadevertissem  τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 
pervenerit  β΄ πληθυντικό, Προστακτική Μέλλοντα 
fateatur  απαρέμφατο Ενεστώτα 
peperissem  γ΄ πληθυντικό Οριστική Ενεστώτα  
oppugnarētur  γ΄ ενικό, Υποτακτική, Παρακειμένου 
pati  αφαιρετική σουπίνο 
manet  β΄ πληθυντικό, Οριστική, Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητική φωνή 
conscriptam  τον αντίστοιχο τύπο στον Μέλλοντα 
veritus  α΄ πληθυντικό, Υποτακτική, Παρατατικού  
mitteret  μετοχή Ενεστώτα, γενική ενικού, θηλυκό γένος 
adhaesit απαρέμφατο Ενεστώτα 
conspicitur  απαρέμφατο Μέλλοντα  
defertur  β΄ ενικό, Υποτακτική, Ενεστώτα στην άλλη φωνή 
perlegit  γ΄ πληθυντικό, Υποτακτική, Παρακειμένου στην άλλη φωνή 

(Μονάδες 15) 
 

 

 

5. Να αναλυθεί o επιθετικός προσδιορισμός mināci animo σε δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση. 

(Μονάδες 03) 

 

 

6. Να αναγνωρίσετε την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση:  

qui non videat coniuratiōnem esse factam  

(Μονάδες 05) 

 

 

 

7. Qui potuisti populāri hanc terram:  Να μετατρέψετε τη ευθεία ερώτηση μερικής αγνοίας 

σε ολικής αγνοίας ώστε να δηλώνει ότι ο συνομιλητής δεν περιμένει απάντηση.  

(Μονάδες 02) 

 

 

8. α) Να αναλυθεί ο υποθετικός λόγος: si pergis…manet  

(Μονάδες 04) 
 

β) να μετατρέψετε τον παραπάνω υποθετικό λόγο στο είδος της ανοιχτής υπόθεσης στο 

παρελθόν.  

(Μονάδες 04) 
 

 

9. Να μεταφερθεί το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο ob rem με συνώνυμους τρόπους 

(εμπρόθετα).  

(Μονάδες 05) 
 

10. Ad turrim:  Να δηλωθεί η προέλευση από τόπο.  

(Μονάδες 02)  
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11. ut salūtem sperent:  Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα βουλητική με ισοδύναμο τρόπο. 

(Μονάδες 02) 

 

12. nostra consilia: Να δηλώσετε στο ίδιο πρόσωπο τον έναν κτήτορα.  

(Μονάδα 01) 

 

13. ex Galli:  Να δηλώσετε το διαιρεμένο όλο με άλλον τρόπο.  

(Μονάδα 02) 

 

 

http://www.arxaia-latinika.gr/

