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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΡΙΝΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Α1. Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 

(Μονάδες 40) 
 

Α… Legatos   omnes   frumentum   in castra    importare iubet.  Milites   his   verbis   admonet :   

«Hostes   adventare    audio ; speculatores   nostri    eos    prope   esse nuntiant.   Vim    hostium    

cavere     debetis ;  

Β. ..Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud 

Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus 

Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal  ex insidiis Fabii Maximi se 

expedivit. 

Γ….. Tum Sulpicius Gallus  de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit 

eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam 

Paulianam victoriam dederunt. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Β.1. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται στις παρακάτω λέξεις:  
 
frumentum: δοτική ενικού 
his verbis: ονομαστική πληθυντικού 
speculatores: αφαιρετική πληθυντικού 
vim: αφαιρετική ενικού 
quae: αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 
elephantis: γενική ενικού 
cladem: γενική πληθυντικού 
se: δοτική ενικού στο α’πρόσωπο 
motibus: : ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
modo: ονομαστική πληθυντικού 
alacrem: γενική πληθυντικού 
exercitum: δοτική ενικού  
illustrem victoriam: αφαιρετική ενικού 

Μονάδες 15 
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Β.2. Να γραφεί ο τύπος που ζητείται (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο):  
 
importare : β’ ενικό οριστικής μέλλοντα 
admonet : αιτιατική ενικού μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος 
disputavit: γ’ ενικό οριστικής παρατατικού 
seiungunt: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή 
iubet: απαρέμφατο μέλλοντα 
fuit: β’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 
dederunt.: δοτική πληθυντικού μετοχής μέλλοντα 
expedivit: γ’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου 
nuntiant: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή 
cavere: γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 
misit: γ’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  

Μονάδες 11 
 
 
Β.3. Να αντικαταστήσετε χρονικά τον ρηματικό τύπο: esse  

Μονάδες 2 
 
Β.5. Να γράψετε το απαρέμφατο παρακειμένου και τη μετοχή ενεστώτα του ρηματικού τύπου 
debetis στην ενεργητική φωνή 

Μονάδες 2 
 
Γ1. Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά) τη δευτερεύουσα πρόταση που 
υπάρχει στην παρακάτω περίοδο: 
 
Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum 
profligavit et delevit.  

Μονάδες 4 
 
Γ.2. se expedivit: Ποιο συντακτικό φαινόμενο χαρακτηρίζει τη φράση; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.  

Μονάδες 2 
 
Γ.3. liberales artes: να αναγνωρίσετε συντακτικά τον τύπο liberales ( 1 μονάδα) και στη συνέχεια 
να αναλύσετε το επίθετο σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση (3 μονάδες). 

Μονάδες 4 
 
Γ4. Να μετατραπεί στις παρακάτω προτάσεις η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  
 
Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. 

Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. 

 
Μονάδες 10 
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Γ.5. speculatores   nostri    eos    prope   esse nuntiant: να εντοπίσετε το υποκείμενο του 
απαρεμφάτου και να αιτιολογήσετε την πτώση του. 
 

Μονάδες 4 
 
Γ.6. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς: 
 
Tum Sulpicius Gallus  de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit 
eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. 

Μονάδες 6 
 

 
 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 


