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 Α. Να μεταφράςετε τα παρακάτω κείμενα :
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam
praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus ; is Gallos iam
abeuntes secutus est : quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic
appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum
pensatum

est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus

reversus est.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es impudens. Ego cum te
quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?»
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cum Africanus

in Literno esset,

complures

praedonum duces

forte

salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos
existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones
animadverterunt, abiectis

armis

ianuae appropinquaverunt et clara voce

Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu !) virtutem eius admiratum se venisse.
Μονάδεσ 40

 Β. Παρατηρήςεισ
1.

Να απαντιςετε ςτα παρακάτω ηθτοφμενα :









diu :
aequo iure :
aurum omne :
civitati :
hoc factum :
domi :
mihi ipsi :
complures :

διαγώνισμα ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ λυκείου

το επίρρθμα ςτον υπερκετικό βακμό
τθν αιτιατικι ενικοφ
τθν αφαιρετικι ενικοφ
τθ γενικι πλθκυντικοφ
τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ
τθν αφαιρετικι πλθκυντικοφ
τθ γενικι ενικοφ
τθ γενικι πλθκυντικοφ
σελίδα 1

ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- ΣΗΛ. 210-4224752





armis :
clara :
virtutem :

τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ
τον ίδιο τφπο ςτο ςυγκριτικό βακμό
τθν κλθτικι ενικοφ
Μονάδεσ 15

2.α. Να γράψετε τα ηθτοφμενα για τουσ παρακάτω ρθματικοφσ τφπουσ :
divisam

το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι του
Παρακειμζνου ςτθν άλλθ φωνι

est factus

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Ενεςτϊτα

interemptis

το δεφτερο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι
του Μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι

vis

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Παρατατικοφ

responderit

τθν αιτιατικι του ςουπίνου

venerunt

το τρίτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι
του Μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι

captum

το πρϊτο ενικό πρόςωπο ςτθν οριςτικι του
Συντελεςμζνου Μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι

conlocavit

το απαρζμφατο του Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι

admiratum

το πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο ςτθν υποτακτικι
του Ενεςτϊτα
Μονάδεσ 9

2.β.

absens, abeuntes, recepit, scire, abiectis, nuntiaverunt : Να γράψετε το
δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτθν προςτακτικι του Ενεςτϊτα
που βρίςκονται οι παραπάνω ρθματικοί τφποι.

3.α.

ςτθ φωνι

Μονάδεσ 6

Να εντοπίςετε τουσ εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ του πρϊτου
αποςπάςματοσ και να γράψετε τι δθλϊνουν.
Μονάδεσ 10

διαγώνισμα ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ λυκείου

σελίδα 2
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3.β.

Complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt : Να
δθλϊςετε τον προςδιοριςμό του ςκοποφ με δευτερεφουςα τελικι
πρόταςθ (μονάδεσ 2) και ad + γεροφνδιο (μονάδα 1).
Μονάδεσ 3

3.γ.

Quod

civitati

nomen

dederat : Να μετατρζψετε τθν ενεργθτικι

ςφνταξθ ςε πακθτικι.
4.α.

Tum

Camillus

a

Μονάδεσ 2
Romanis

absens

dictator

est

factus : Να

μετατρζψετε τθν πακθτικι ςφνταξθ ςε ενεργθτικι.
Μονάδεσ 5
4.β.

Στισ ακόλουκεσ προτάςεισ να διορκϊςετε τα ςυντακτικά λάκθ και να
δικαιολογιςετε τισ διορκϊςεισ ςασ :



Aurum Pisauro pensatum est.



Sciemus quid Camillus recepisset.



Nasica Ennio dixit impudens esse.



Domestici Scipionem haec verba rettulerunt.
Μονάδεσ 8

4.γ.

quibus interemptis : Να αναλφςετε τθ μετοχι ςε δευτερεφουςα χρονικι
πρόταςθ (ιςτορικόσ ι διθγθματικόσ “cum”).
Μονάδεσ 2

   
Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνη

διαγώνισμα ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ λυκείου

σελίδα 3

