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ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ 
(ΚΕΦ 34-50). 

 
 
 

Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 
 
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, 
vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis 
ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam 
ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi 
posse”. 
…………………………………………………………………………… 
Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et 
intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, 
periculum veritus, constituit  ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit 
et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille 
epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. 
 
 
 

                                                                                       (Μονάδες 40) 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά  από τις παρακάτω 
λέξεις: 
 
pondus: την αιτιατική ενικού αριθμού. 
ministri: την κλητική ενικού αριθμού. 
locupletibus: την ονομαστική ενικού αριθμού. 
acie: τη δοτική ενικού αριθμού. 
tragulae: την αφαιρετική ενικού αριθμού. 
periculum: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού. 
casu: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού. 
turrim: την αφαιρετική ενικού αριθμού. 
milite: τη δοτική πληθυντικού αριθμού. 
salutem: την ονομαστική ενικού αριθμού. 
                                                                                                        (Μονάδες 5) 
 
 
 
Β1β. magnum, ineptae, celeriter: να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των 
άλλων βαθμών (στα επίθετα να διατηρηθεί το γένος, ο αριθμός και η πτώση). 
                                                                                                       
                                                                                                       (Μονάδες 3) 
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Να σχηματίσετε τα παραθετικά του επιρρήματος  που προέρχεται από το επίθετο 
«magnum».  
                                                                                                      (Μονάδες 2) 
 
 
Β1γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
eum: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 
ipsum: τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος. 
haec: την αφαιρετική ενικού στο θηλυκό γένος. 
quodam: την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος. 
ille: την  αφαιρετική πληθυντικού αριθμού. 
                                                                                                     (Μονάδες 5) 
 
 
B2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηματικούς τύπους: 
attulissent: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Οριστικής στην 
ενεργητική φωνή. 
uteretur: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του Παρατατικού της Υποτακτικής. 
solvit: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του Συντελεσμένου Μέλλοντα  στην 
ενεργητική φωνή. 
dixit: την αιτιατική του Σουπίνου. 
malle: το τρίτο ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Υποτακτικής. 
fieri: την ονομαστική ενικού του Γερουνδιακού στο αρσενικό γένος. 
adire: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του Μέλλοντα της Οριστικής. 
abiciat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του Μέλλοντα της Προστακτικής στην 
παθητική φωνή. 
adhaesit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Οριστικής στην ενεργητική 
φωνή. 
conspicitur: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Υποτακτικής στην 
παθητική φωνή. 
                                                                                                    (Μονάδες 10) 
 
 
Β2β. veritus: να γράψετε όλα τα απαρέμφατα (να ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο) 
καθώς και τη μετοχή Ενεστώτα. 
                                                                                                    (Μονάδες 5) 
 
Γ1α. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος των λέξεων. 
 
auri: είναι…………………… στο ……………………………… 
eo:    είναι…………………… στο ……………………………… 
risu: είναι…………………… στο ………………………………. 
locupletem: είναι……………………. στο ………………………. 
se : είναι…………………… στο ………………………………… 
die: είναι…………………… στο ………………………………… 
ad Ciceronem: είναι…………………… στο ……………………. 
                                                                                                   (Μονάδες 7) 
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Γ1β. cum ad eum…attulissent: να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή. 
                                                                                          
                                                                                                 (Μονάδες 4) 
 
Γ1γ. ut eo uteretur: να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους. 
                                                                                   
                                                                                                 (Μονάδες 4) 
 
Γ2α. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (μον. 1) και να αιτιολογήσετε 
τον τρόπο εισαγωγής (μον. 1) και εκφοράς τους (μον. 1): 
 
cum ad eum…attulissent 
ut tragulam mitteret 
                                                                                                 (Μονάδες 6) 
 
 
Γ2β  si adire non possit: Να μεταφέρετε τον εξαρτημένο υποθετικό  λόγο στην 
ανεξάρτητη μορφή του (μον. 2) και να τον αναγνωρίσετε (μον. 2) 
                                                                                         
                                                                                                (Μονάδες 4) 
 
 
Γ2γ. «Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite 
conspicitur»: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το Aliquis 
dixit. 
                                                                                                (Μονάδες  3) 
 
 
Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: In litteris scribit se cum legionibus 
celeriter adfore. 
                                                                                                (Μονάδες 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Καλή επιτυχία 
             Bona impetratio 
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