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Α1. Να αποδώσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στα νέα ελληνικά  

(Μονάδες 40) 

 

Α. … Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos  

 

omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet:« Hostes adventare audio;  

 

speculatores nostri eos prope esse nuntiant.  

 

Β. … Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles 

solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae 

necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum 

usus res turpis et iners habetur.. 

Γ. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam  

 

praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud  Ardeam  

 

in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est  factus;  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στις παρακάτω συνεκφορές: 

 

legatos omnes: δοτική πληθυντικού 

his verbis: αιτιατική πληθυντικού   

speculatores nostri: αιτιατική ενικού 

locis frigidissimis: κλητική ενικού   

equestribus proeliis: γενική στον ίδιο αριθμό   

res iners: αφαιρετική ενικού  

Brenno duce: ονομαστική ενικού 

deletis legionibus: γενική πληθυντικού 

urbem Romam: δοτική ενικού 

Veientanam praedam: γενική ενικού   

aequo iure: ονομαστική πληθυντικού  

(Μονάδες 11) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΑΝΘΡ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2018 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Β2. Να μεταφέρετε τους όρους της πρότασης στον άλλο αριθμό: speculatores nostri eos prope esse 

nuntiant.  

(Μονάδες 4) 

 

Β3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στα παρακάτω ρήματα (για τους περιφραστικούς τύπους 

να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο):  

 

imperat: β’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή  

admonet: α’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην παθητική φωνή  

adventare: γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

audio: γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 

lavantur: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους, μετοχής παρακειμένου στην ίδια φωνή  

gerit: β’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή  

creantur: γ’ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή  

student: β’ ενικό οριστικής  παρακειμένου στην ίδια φωνή 

desiliunt: απαρέμφατο παρακειμένου στην ενεργητική φωνή 

proeliantur: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου  

everterunt: β’ πληθυντικό  οριστικής παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

acceperunt: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή  

absens: απαρέμφατο μέλλοντα  

divisam: β’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

factus est: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα  

 (Mονάδες: 15) 

 

Γ1. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων: 

 

frumentum: είναι ……………………………… στο ……………………………………. 

necis: είναι ……………………………… στο ……………………………………. 

res: είναι ……………………………… στο ……………………………………. 

iure: είναι ……………………………… στο ……………………………………. 

divisam: είναι ……………………………… στο ……………………………………. 

(Μονάδες 5) 

 

Γ2. Να αντιστοιχίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς με την επιρρηματική τους σημασία. 

1. ex quibus α. εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το 

αντάλλαγμα στο ρήμα acceperunt. 

2. cum potestate β. εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει 

τρόπο στο ρήμα creantur. 

3. praeter Capitolium γ. εμπρόθετος προσδιορισμός του διαιρεμένου 

όλου που προσδιορίζει το quattuor. 
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4. pro quo δ. εμπρόθετος προσδιορισμός της εξαίρεσης στο 

ρήμα everterunt. 

 

(Μονάδες 4) 

 

Γ3. Cum civitas bellum gerit: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να 

αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής (μονάδα 1) και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία 

(μονάδα1). 

 (Μονάδες 3) 

 

Γ4. propter Veientanam praedam: αφού αναγνωρίσετε συντακτικά τον εμπρόθετο προσδιορισμό,  
να αντικαταστήσετε την πρόθεση propter με την πρόθεση de επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές. 

  

(Μονάδες 3) 

 

Δ1. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: να αντικατασταθεί ο τύπος iubet από 

τον αντίστοιχο τύπο του ρήματος impero, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 4) 

 

 

Δ2. Galli, apud Alliam flumen everterunt urbem Romam praeter Capitolium. 

Tum Camillus absens dictator est  factus a Romanis. 

 

Nα μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο στα παραπάνω παραδείγματα. 

 

(Μονάδες 9) 

 

 

Δ3. Να μετατραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση τη φράση «ille dicit»: Germani 

non student agriculturae. 

 

(Μονάδες 2) 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


