ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Κείμενα
…Quam multas imagines fortissimorum virorum - non solum ad intuendum, verum
etiam ad imitandum - scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! Quas ego,
cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam.
Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam.
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.
…Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque,
ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum.
Β. Παρατηρήσεις

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω κείμενα.

(μονάδες 40)

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
imagines
 γενική ενικού
 γενική πληθυντικού
virorum
 κλητική ενικού
homines
 αιτιατική ενικού
complures  γενική πληθυντικού
ipsum
 αφαιρετική πληθυντικού
simulatione  δοτική πληθυντικού
eum
 ονομαστική πληθυντικού
tempus
 αιτιατική ενικού
inopes
 αφαιρετική ενικού
(μονάδες 10)
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω
ρηματικούς τύπους του κειμένου
reliquerunt ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού
proponebam  το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και γ΄ενικό προστακτικής
μέλλοντα
conformabam το γ΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα
στην ίδια φωνή
venerunt
το α΄ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή και την
αφαιρετική του σουπίνου
existimasset  το γ΄ενικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
intellegitur
το γ΄πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου και την αιτιατική
γερουνδίου
(10 μονάδες)

4. administrandi: Να γραφούν οι ονοματικοί
λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή που βρίσκονται.

τύποι των ρημάτων
(μονάδες 8)

5. Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των παρακάτω επιθέτων:
fortissimorum, cupidus.

(μονάδες 2)

6. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του
κειμένου.
(μονάδες 5)

7. cum se ipsum captum venisse eos existimasset : Να χαρακτηρίσετε
συντακτικά την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισάγεται…,
(μονάδες 5)
εκφέρεται…, λειτουργεί ως…).
8. praedones abiectis armis ianuae appropinquaverunt: Να μετατρέψετε την
μετοχή σε πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους.
(μονάδες 2,5)
9. Quod ut praedones animadverterunt: Να μετατρέψετε την πρόταση σε
μετοχή.
(μονάδες 2,5)
10. cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte
salutatum ad eum venerunt. Να εκφράσετε το σκοπό με όλους τους
δυνατούς τρόπους.
(μονάδες 5)
11. Quam multas imagines fortissimorum virorum - non solum ad

intuendum, verum etiam ad imitandum - scriptores et Graeci et Latini
nobis reliquerunt!: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε
παθητική.

(μονάδες 5)

12. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus: να εξαρτηθεί η
παραπάνω πρόταση από το is dicebat.

(μονάδες 5)

