
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ XXI-XXVIII 

 

 

A. ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine 

ostendensque patribus “Interrogo vos” inquit “quando hanc ficum 

decerptam esse putetis ex arbore”. Cum omnes recentem esse 

dixissent, “Atqui ante tertium diem” inquit “scitote decerptam esse 

Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete 

periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, 

quae nimia vobis est, deponite.” 

2. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam 

aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, 

tragoediam suam, cui Atreus nomen est, ei desideranti legit. Tum 

Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed 

videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. “Ita est” inquit Accius “ut 

dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae 

deinceps scribam.” 
40 μονάδες 

 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μια από τις παρακάτω 

λέξεις:  

quodam die:  αιτιατική πληθυντικού 

ficum praecocem:  αφαιρετική ενικού 

omnes:    αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους 

opibus:   γενική πληθυντικού 

urbe:    αιτιατική πληθυντικού 

aetate:   γενική πληθυντικού 

eum:     γενική ενικού θηλυκού γένους 

sibi:    γενική ενικού β΄ πρόσωπο 

quae:    αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 
11 μονάδες 

 

1.β. recentem, nimia, grandi, meliora: Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους 

των άλλων βαθμών. 
4 μονάδες 

 

2.α. tutamini: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων (για τους 

περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 
4 μονάδες 

2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους: 

attulit:  β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ. και β΄ ενικό 

   οριστικής ενεστώτα Π.Φ. 

decerptam esse: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου Ε.Φ. 

scitote :  β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

nolite :  γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα 

confidere :  γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 



 

 

deponite :  α΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου της ίδιας φωνής 

recesserat :  α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού Π.Φ. 

devertit :  γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα 

videri :  τον ίδιο τύπο του μέλλοντα της ίδιας φωνής 
11 μονάδες 

 

 

3.α. Να χαρακτηρισθεί πλήρως ο συντακτικός ρόλος των λέξεων που 

υπογραμμίζονται στο κείμενο 2. 
5 μονάδες 

 

3.β. Itaque cavete periculum, tutamini patriam: Να επαναδιατυπώσετε την 

πρόταση, ώστε να εκφράζεται η απαγόρευση με τους δύο τρόπους. 
6 μονάδες 

 

3.γ. Accius, … tragoediam suam, cui Atreus nomen est, ei desideranti legit. : 

Να μετατραπεί η υπογραμμισμένη πρόταση σε ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη. 
4 μονάδες 

 

4.α. Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο των προτάσεων που 

ακολουθούν και να αιτιολογήσετε την εισαγωγή, την έγκλιση και το χρόνο 

εκφοράς τους: 

 quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore 

 Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset 
8 μονάδες 

 

4.β. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset : Να 

μεταβάλλετε με τον κατάλληλο τρόπο τους ρηματικούς τύπους που πρέπει να 

μεταβληθούν, προκειμένου η δευτερεύουσα πρόταση να εκφράζει: 

 το σύγχρονο στο παρόν, 

 το σύγχρονο στο παρελθόν . 
7 μονάδες 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Επιμέλεια: Γιώσκου Μαρία 


