
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

 

Α. Κείμενο για μετάφραση 

 

 
Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: 

ephippiōrum usus res turpis et iners habētur.  Vinum a mercatoribus ad se 

importāri non sinunt  quod eā rē, ut arbitrantur, remollescunt homines atque 

effeminantur. 

Cum P. Cornēlius Nasīca  ad Ennium poētam venisset  eique ab ostio  

quaerenti Ennium ancilla dixisset  eum domi non esse, Nasīca sensit illam 

domini iussu  id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasīca 

fecerit. Paucis post  diēbus cum Ennius  ad Nasīcam  venisset et eum a ianuā 

quaereret, Nasīca exclamāvit se domi non esse, etsi domi erat. 

Β. Παρατηρήσεις 

1) Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 

(Μονάδες 40) 

2) Να μεταφέρετε τους παρακάτω όρους στους τύπους που σας 

ζητούνται. Για τους περιφραστικούς ρηματικούς τύπους να λάβετε 

υπόψη σας το υποκείμενο. 

1. equestribus = αφαιρετική ενικού θηλυκού γένους 

2. proeliis = αιτιατική πληθυντικού 

3. equis = αιτιατική πληθυντικού 

4. desiliunt = ίδιο πρόσωπο στο μέλλοντα 



5. pedibus = ονομαστική ενικού 

6. usus = αφαιρετική ενικού 

7. res = γενική πληθυντικού 

8. turpis = αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος 

9. iners = αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος 

10. importari = απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

11. sinunt = ίδιο τύπο στον συντελεσμένο μέλλοντα 

12. ea = γενική πληθυντικού στο γένος που είναι 

13. arbitrantur = απαρέμφατο ενεστώτα 

14. remollescunt = β’ ενικό οριστικής ενεστώτα 

15. homines = κλητική ενικού 

16. Cornelius = κλητική ενικού 

17. venisset = β’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής 

φωνής 

18. quaereret = α’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 

19. dixisset = γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου Παθητικής φωνής 

20. domi = αιτιατική πληθυντικού 

21. esse = απαρέμφατο παρακειμένου 

22. sensit = ίδιο τύπο στον παρατατικό 

23. illam = γενική ενικού ίδιο γένος 

24. id = αφαιρετική ενικού ίδιο γένος 

25. fecerit = β’ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

26. ianua = ονομαστική πληθυντικού 

27. paucis = ίδιο τύπο στον ενικό αριθμό 

28. exclamavit = γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα Παθητικής φωνής 

29. Nasica = γενική ενικού 

30. se = δοτική πληθυντικού 

(Μονάδες 30) 

3) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπερτονισμένους  τύπους των 

κειμένων 

saepe, res, a mercatoribus, ad se, re 

poetam, domini, iussu, diebus, se 

(Μονάδες 10) 

4) Να δοθεί η ισοδύναμη έκφραση του χρόνου:  

paucis post diebus 

(Μονάδες 3) 



5) Να μετατρέψετε τη παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

Ephippiorum usus res turpis et iners habetur (Π.Α a Germanis) 

(Μονάδες 6) 

6) Να χαρακτηριστούν πλήρως οι προτάσεις 

I. “Cum P.Cornelius … venisset” 

II. “quid Nasica fecerit” 

(Μονάδες 8) 

 

7) ea re = Να δηλώσετε την αιτία με δυο διαφορετικούς τρόπους 

χρησιμοποιώντας τις προθέσεις per και de. 

(Μονάδες 3) 

 

 



 


