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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΦ΄ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

I: Marco Tullio Cicerōne et Gaio Antōnio consulibus, Lucius Sergius Catilīna, 
nobilissimi generis vir sed ingenii pravissimi, contra rem publicam coniuārvit. Eum 
clari quidam sed improbi viri consecūti erant. Catilina a Cicerone ex urbe expulsus 

est. Socii eius deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt. 

 

II: 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. 

Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia 

pericula mortis parvi esse ducendo - me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes 

obicere potui. 

 

III: Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. 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. 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα των κειμένων I και II.  
Μονάδες 20 

 

Α 2α. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

1. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε στα Λατινικά τα ομηρικά έπη, 
χρησιμοποιώντας το δακτυλικό εξάμετρο. 

2. Κορυφαίοι Ρωμαίοι ελεγειακοί ποιητές είναι ο Τίβουλλος, ο Οβίδιος και ο 
Σουητώνιος 

3. Κατά την κλασική εποχή η ρωμαϊκή λογοτεχνία δε μιμείται απλώς τα 
ελληνικά πρότυπα, αλλά κατορθώνει και να τα ξεπεράσει. 

4. Ο Βαλέριος Φλάκκος έγραψε τη Θηβαΐδα και ο Οβίδιος τον Καρχηδονιακό 
πόλεμο. 

5. Κατά την Ύστερη Αρχαιότητα το δυτικό ρωμαϊκό κράτος υποκύπτει οριστικά 
στους βάρβαρους επιδρομείς, ενώ το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος ακμάζει. 

Μονάδες 05 

Α 2β.  Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις προτεινόμενες τη σωστή 
απάντηση. 

1. Το νέο καθαρά ρωμαϊκό λογοτεχνικό είδος είναι……………….. 
α. η ελεγεία, β. η σάτιρα, γ. το διδακτικό έπος 
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2. Ο Κάτουλλος είχε για κύριο πρότυπό του τον…………………. 
α. Καλλίμαχο, β. Εμπεδοκλή, γ. Όμηρο 

3. Οι «νεωτερικοί» ποιητές διακρίνονται για το ..................... ύφος τους. 
α. υπαινικτικό, β. αυστηρό, γ. βωμολοχικό 

4. Ο Βεργίλιος για τις Εκλογές του είχε ως πρότυπο 
τα Ειδύλλια του………………… 

α. Ησιόδου, β. Θεοκρίτου, γ. Καλλιμάχου 

      5.  Στην Αποκολοκύνθωση του Σενέκα γίνεται λόγος για τον   
αυτοκράτορα………………. 
         α. Αύγουστο, β. Νέρωνα, γ. Κλαύδιο 

Μονάδες 05 

 

Α. 3 

Να βρείτε στα κείμενα που σας δόθηκαν λέξεις της λατινικής με ετυμολογική 
συγγένεια με τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: 
γενέθλια, μάντης, εκκλησία, κολλέγιο, ρεαλισμός, λέκτορας, μανίκι, λύρα, δούκας, 
καστρόπορτα. 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β. 1 

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 
consulibus: γενική πληθυντικού 

generis: ονομαστική πληθυντικού 

rem publicam: γενική του ιδίου αριθμού 

quidam: αιτιατική του ίδιου αριθμού και γένους 

viri: δοτική πληθυντικού 

multas: γενική πληθυντικού στο συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος 

bene: υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος 

excellentes: αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 

cruciatus: γενική πληθυντικού 

parvi: αφαιρετική ενικού στο συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος 

amentum : ονομαστική του ενικού αριθμού  
litteris : γενική του ίδιου αριθμού  
celeriter : γενική του πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους του θετικού 
βαθμού του επιθέτου από το οποίο προέρχεται το επίρρημα  
Haec : ονομαστική του πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους  
turrim : αφαιρετική του ίδιου αριθμού 

Μονάδες 15 

Β. 2 
coniuravit : β΄ ενικό του ίδιου χρόνου και έγκλισης της μέσης φωνής  
consecuti erant : β΄ πληθυντικό του υπερσυντελίκου  
expulsus est : γ΄ ενικό του μέλλοντα της ενεργητικής φωνής  
deprehensi sunt : γ΄ πληθυντικό του υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής  

strangulati sunt : β΄ ενικό του συντελεσμένου μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται 
reliquerunt: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 
gerendi: β΄ πληθυντικό υποτακτικής Μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται 
conformabam: απαρέμφατο Ενεστώτα Μέσης Φωνής 

esse: β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 

potui: αφαιρετική ενικού της μετοχής του Ενεστώτα στο θηλυκό γένος 
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abiciat : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στην 
άλλη φωνή  
adfore : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα  
veritus : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα  
constituit : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα της 
ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας  
adhaesit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια 
φωνή 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ. 1 

[…] ad imitandum (multas imagines): να γίνει η γερουνδιακή έλξη (Μονάδες 3) και 
να δηλωθεί αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική (Μονάδα 1).  
Μονάδες 04 

 

Γ. 2 

[…] ad intuendum [multas imagines]: να δηλωθεί ο σκοπός με δυο τρόπους που δε 
θα χρησιμοποιείται πρόθεση 

Μονάδες 07 

 

Γ. 3 

Να μετατραπεί η παρακάτω πρόταση σε ευθύ λόγο: 
[…] omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo […] 
Μονάδες 05 

 

Γ. 4 

Lucius Sergius Catilina, nobilissimi generis νir sed ingenii pravissimi, contra rem 

publicam coniuravit. : να μετατραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική εξαρτημένη από 

το Sallustius scripsit… 

Μονάδες 06 

 

Γ. 5 

In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: Να επισημάνετε το συντακτικό 
φαινόμενο που παρατηρείται στην παραπάνω πρόταση, να τεκμηριώσετε την 
απάντησή σας και να μετατρέψετε το ρήμα από το τρίτο ενικό στο πρώτο πληθυντικό 
πρόσωπο, επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές.  
Μονάδες 03 

 

Γ. 6 

et tertio post die a quodam milite conspicitur: Στην παραπάνω πρόταση να 
μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική (ως υποκείμενο του ρήματος 
conspicitur να θεωρήσετε το haec).  
Μονάδες 05 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


