
 

Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ     

ΚΕΙΜΕΝΟ 14 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………….…….                      

 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii 
fuerat, Athēnas confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, 
cum repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se venīre 
hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi 
mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque 
eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium 
concussit et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de 
homine eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se 
somno dedit eandemque speciem somniāvit. Paucis post diēbus res 
ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio capitis eum 
adfēcit. 

 
 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου: (Μονάδες 40) 

« Ibi vix animum … somno eum excitāvit.» 

 

1. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: confūgit, concussit 

(Μονάδες 08) 
 

2. Να γράψετε τους τύπους των ονομάτων που σας ζητούνται: 
(Μονάδες 16) 
bellum: την αιτιατική του πληθυντικού 
qui:  την ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
exercitu:  τη γενική του πληθυντικού 
animum: την αιτιατική του πληθυντικού 
ei: τη γενική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
species: την αιτιατική του πληθυντικού  
hominem: την ονομαστική του ενικού 
magnitudinis: την ονομαστική του ενικού  
similem:  την ονομαστική του ενικού στο ουδέτερο γένος 
timōrem:  τη δοτική του ενικού 
ille: τη δοτική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 
se: τη γενική του ενικού στο δεύτερο πρόσωπο 
neminem: τη γενική του ενικού στο ουδέτερο γένος 
diēbus: την αφαιρετική του ενικού  



 

fidem: τη γενική του ενικού  
capitis: την ονομαστική του ενικού 
 
 

3. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται: (Μονάδες 10) 
fuerat: γ΄ πληθυντικό, Οριστική, Υπερσυντελίκου 
confūgit: β΄ ενικό, Προστακτική, Ενεστώτα 
dederat:  απαρέμφατο Ενεστώτα 
apparuit: γ΄ ενικό, Υποτακτική, Υπερσυντελίκου 
venīre: β΄ ενικό, Υποτακτική, Παρατατικού 
aspexit: α΄ ενικό, Οριστική, Μέλλοντα 
excitāvit: β΄ ενικό, Υποτακτική, Μέλλοντα 
dedit: γ΄ ενικό, Υποτακτική, Μέλλοντα 
somniāvit: απαρέμφατο Μέλλοντα, αρσενικό γένος, δοτική ενικού 
adfēcit:  β΄ ενικό, Οριστική, Ενεστώτα 

 
 

4. Να αντικαταστήσετε χρονικά το ρήμα concēpit στην οριστική και 
στην υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο. (10 Μονάδες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Να γράψετε το συντακτικό ρόλο της κάθε λέξης που σας δίνεται: 
(Μονάδες 16) 

qui είναι στο 
Athēnas είναι στο 

repente είναι στο 
venīre είναι στο 
timōrem είναι στο 

eius είναι στο 
e somno είναι στο 
ipsa είναι στο 

 

 

 

 


