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Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ     

ΚΕΙΜΕΝΟ 15 

 

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

 

Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris 
consistit. Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne 
nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus 
lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae 
necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac 
pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum 
a mercatoribus ad se importāri non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur, 
remollescunt homines atque effeminantur. 

 
 

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

« Germanōrum vita omnis … necisque potestāte.» 

 

1. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: gerit, desiliunt 

(Μονάδες 08) 
 

2. Να γράψετε τους τύπους των ονομάτων που σας ζητούνται: 
(Μονάδες 15) 
vita: την αιτιατική του πληθυντικού 
rei:  την ονομαστική πληθυντικού  
lacte:  την ονομαστική του ενικού 
carne: την αιτιατική του πληθυντικού 
fluminibus: την αιτιατική του πληθυντικού  
bellum: την κλητική του πληθυντικού  
Equestribus: τη γενική του ενικού 
usus: την γενική του ενικού  
iners:  τη δοτική του ενικού στο ουδέτερο γένος 
Vinum:  την ονομαστική του ενικού 
mercatoribus: τη δοτική του ενικού  

se: τη δοτική του πληθυντικού στο πρώτο πρόσωπο 
eā: τη γενική του ενικού στο ουδέτερο γένος 
rē: την αφαιρετική του πληθυντικού  
homines: την αιτιατική του ενικού  
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3. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται: (Μονάδες 11) 
consistit: γ΄ πληθυντικό, Οριστική, Υπερσυντελίκου Παθητική φωνή 
student: β΄ ενικό, Προστακτική, Ενεστώτα 
nutriuntur:  απαρέμφατο Ενεστώτα 
habent: γ΄ ενικό, Υποτακτική, Υπερσυντελίκου 
lavantur: β΄ ενικό, Υποτακτική, Παρατατικού 
gerit: α΄ ενικό, Οριστική, Μέλλοντα, Παθητική φωνή 
creantur: β΄ ενικό, Υποτακτική, Μέλλοντα 
desiliunt: γ΄ ενικό, Υποτακτική, Μέλλοντα 

habetur: απαρέμφατο Μέλλοντα, αρσενικό γένος, δοτική ενικού 
importari:  β΄ ενικό, Οριστική, Ενεστώτα Παθητική φωνή 
effeminantur: γ΄ πληθυντικό, Προστακτική Μέλλοντα 

 
 
 

4. Να αντικαταστήσετε χρονικά το ρήμα habent στην οριστική, στο ίδιο 
πρόσωπο και στις δύο φωνές. (10 Μονάδες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Germanōrum  είναι στο 

pelles  είναι στο 
in fluminibus  είναι στο 

bellum  είναι στο 
vitae  είναι στο 
ex equis  είναι στο 

res  είναι στο 
a mercatoribus  είναι στο 
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