ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Α. ΚΕΙΜΕΝΑ
1. 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.
2. Scribonianus arma in Illyriko contra Claudium moverat; fuerat Paetus in
partibus eius et, Occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat
ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non
impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem
secuta est.
3. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum
Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit
Nasica se domi non esse, etsi domi erat.


Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.

40 μονάδες

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α. absens dictator,
ingentem navem, paucis diebus: Να κλίνετε τις
συνεκφορές στον αριθμό που βρίσκονται.
6 μονάδες

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
flumen:
αιτιατική πληθυντικού
legionibus: κλητική ενικού
exilio:
ονομαστική ενικού
praedam:
αιτιατική πληθυντικού
iure:
γενική ενικού
arma:
γενική πληθυντικού
partibus:
ονομαστική ενικού
navem:
αφαιρετική ενικού
milites:
δοτική ενικού

9 μονάδες

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
est factus:
Να κλιθεί η οριστική ενεστώτα της ίδιας φωνής
secuta est:
Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην υποτακτική
fecerit:
Να κλίνετε τις προστακτικές της ίδιας φωνής
6 μονάδες

2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται. Στους περιφραστικούς τύπους να
ληφθεί υπόψη το υποκείμενο:
everterunt:
απαρέμφατο μέλλοντα Ε.Φ.
acceperunt:
β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα Π.Φ.

absens:
moverat:
trahebatur:
imponeretur:
conduxit:
secuta est:
fecerit:

β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
απαρέμφατο μέλλοντα Π.Φ.
α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου Ε.Φ.
β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου Ε.Φ.
α΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου Π.Φ.
β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
γ΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα Ε.Φ.
9 μονάδες

3.α. Να αναγνωριστεί πλήρως ο συντακτικός ρόλος των όρων που
υπογραμμίζονται στα κείμενα:
5 μονάδες

3.β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:
 Tum Camillus absens dictator est factus

4 μονάδες

3.γ. Accipe nunc: Να μετατρέψετε την προσταγή σε απαγόρευση και με τους
δύο τρόπους.

4 μονάδες

4.α. Paucis post diebus: Να αντικαταστήσετε το επίρρημα με την πρόθεση post
και να επιφέρετε τις αναγκαίες μεταβολές.
2 μονάδες

4.β. Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο των προτάσεων που
ακολουθούν και να αιτιολογήσετε την εισαγωγή, την έγκλιση και το χρόνο
εκφοράς τους:
(α) quid postea Nasica fecerit
(β) cum Ennius ad Nasicam venisset
10 μονάδες

4.γ. fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur:
Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας ως φράση
εξάρτησης Plinius scripsit.
5 μονάδες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Επιμέλεια: Γιώσκου Μαρία

