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Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

 

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, homo quidam 
ei occurri t corvum tenens; Caesaris multum interfui t corvum emere; 
i taque viginti  mi libus sestertium eum ēmit.  Id exemplum sutōrem 
quendam inci tavi t, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam 
frustra impendēbat; 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. Audītā 
salutatiōne Caesar dixi t: «Domi satis salutatiōnum* tal ium audio».  

…………………………………………………………………………………………  

Manius Curius Dentātus maxi mā frugali tāte utebātur, quo faci l ius 
divi tias contemnere posset. Die quodam Samnitium legāti  ad eum 
venērunt. I l le se in scamno assidentem apud focum et ex l igneo catil lo 
cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divi t ias contempsit et  
Samnītes paupertātem eius mirāti  sunt. Nam cum ad eum magnum 
pondus auri  publice missum attul issent, ut  eo uterētur, vul tum risu 
solvi t et protinus dixi t: 
………………………………………………………………………………………….  
Haec est tyrannōrum vi ta, in quā nulla f ides, nul la cari tas, nulla f iducia 
benevolentiae stabilis esse potest; tyrannis omnia semper suspecta 
atque sol lici ta sunt; nullus locus amic i t iae eis est. Nescio enim quis  
possi t dil igere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui  putet.  
Coluntur tamen simulatiōne dumtaxat ad tempus. Quodsi  forte, ut f i t  
plerumque, cecidērunt, tum intel legi tur, quam fuerint inopes amicōrum.  

………………………………………………………………………………………….  

 
1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  

40 μονάδες 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  
victoriam  τη γενική του πληθυντικού  

quidam την αιτιατική του ενικού του ουδετέρου της αντίστοιχης ουσιαστικής 

sestertium  τη γενική του ενικού 

parem  την ονομαστική του ενικού στο θηλυκό γένος 

satis  το επίρρημα του συγκριτικού βαθμού 

maxima  τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

frugalitate  την ονομαστική του ενικού 

die  την αφαιρετική του πληθυντικού 

pondus  την αιτιατική του ενικού 

risu τη γενική του πληθυντικού 
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nulla  την ονομαστική του πληθυντικού του ουδετέρου της αντίστοιχης 
ουσιαστικής  

omnia  την αφαιρετική του ενικού στο θηλυκό γένος  

quis  την  ονομαστική του ενικού στο ουδέτερο γένος  

tempus  την κλητική του πληθυντικού  

inopes  τη γενική του πληθυντικού  

 Μονάδες 15 

 

3. Να γράψετε της τύπους που ζητούνται:  

rediret  το τρίτο πληθυντικό της προστακτικής του Μέλλοντα 

emere  τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

incitavit  το δεύτερο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου της 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

respondebat  την αφαιρετική του σουπίνο 

dixit  το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα 

utebatur  το απαρέμφατο του ενεστώτα 

contemnere  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 
υπερσυντελίκου στην άλλη φωνή 

attulissent  το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην άλλη 
φωνή 

diligere  το πρώτο πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα  

ceciderunt    το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

Μονάδες 10 

4. Να αντικαταστήσετε χρονικά τον τύπο: solvi t 

Μονάδες 05 

 

5. Να βρείτε με ποιες λέξεις έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω:  

αετός, κοστούμι, δόγμα, φτωχός, σκαμπό  

Μονάδες 05  

6. Να βρείτε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω όρων:  

Caesaris, salutatione, assidentem, eis, amicorum 

Μονάδες 05  

7. Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων και τον συντακτικό τους ρόλο:  

Α) quo faci l ius divi t ias contemnere posset.  

Β) quam fuerint inopes amicōrum  

Μονάδες 04 

8. Να διατυπώσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους:  

ut eo uterētur  

Μονάδες 04  

9. Να αναλύσετε τις μετοχές: tenens, audita salutatione 

Μονάδες 04 
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10.  milibus  Να δηλώσετε την αφηρημένη αξία 

μονάδες 02 

 

11. Nα κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνεται το προτερόχρονο 

με άλλον τρόπο.   cum ad eum magnum pondus auri  publ ice missum 

attul issent 

Μονάδες 02 

12. Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο του τρίτου κειμένου, να αναγνωρίσετε 

το είδος του και να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει το αντίθετο του 

πραγματικού στο παρελθόν.  

Μονάδες 04 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
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