
σελ. 1 

 

 

 

 

η εξέλιξη των φροντιστηρίων -  ΓΡΑΜΜΟΥ 17, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 2106819679 –myexelixi17@gmail.com – www.myexelixi.gr 

 

  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ: 3-7 

 
A. ΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Α. Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente 

Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam 

delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.  

 
Β. Silius Italicus, poeta epicus, νir clarus erat. [!] Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili 

studebat ingeniumque eius foνebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod 

Neapoli iacebat pro templo habebat.  

 
Γ. In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum 

libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. 

Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Να µεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσµατα.   (Μονάδες 40) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 



σελ. 1 

 

 

 

 

η εξέλιξη των φροντιστηρίων -  ΓΡΑΜΜΟΥ 17, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 2106819679 –myexelixi17@gmail.com – www.myexelixi.gr 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

 

 

 
 
2. Να κλίνετε τη συνεκφορά Silius Italicus.   (Μονάδες 5) 
 

            ΕΝΙΚΟΣ    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΟΝΟΜ.   

ΓΕΝ.   

∆ΟΤ.   

ΑΙΤ.   

ΚΛΗΤ.   

ΑΦΑΙΡ.   

 
 
3. Να αναγνωρίσετε γραµµατικά τους τύπους incolae, tenerum, eius  και lege                     (Μονάδες 

4) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

 
4. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των ακόλουθων ουσιαστικών και επιθέτων:    (Μονάδες 6) 
 

Cepheus : κλητική ενικού :  
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quod : ονοµαστική πληθυντικού, ουδέτερο 

γένος 

:  

Neapoli : αιτιατική ενικού :  

fons : Γενική πληθυντικού :  

nostra : Αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό γένος :  

viri : Αιτιατική ενικού :  

 

5. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των ακόλουθων ρηµάτων: 
 

movet : γ΄ πληθ. οριστικής παρακειµένου :  

erat : β΄ πληθ. οριστικής παρακειµένου :  

foνebat : β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου :  

honorabat : α΄ πληθ. οριστικής συντ. µέλλοντα :  

iacebat : α΄ ενικό οριστικής παρακειµένου :  

continent : β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου :  

servant : γ΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα :  

 

 

 

stat : γ΄ ενικό οριστικής παρακειµένου :  

videt : β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου :  

advolat : γ΄ ενικό οριστικής paratatiko;y :  

(Μονάδες 10) 
 
6. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ακόλουθων ρηµάτων:  
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stupet:.............................................................................................................................................. 

 

studebat !!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

(Μονάδες 5) 
 

7. «(Silius Italicus) Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius foνebat»: Να αντικατασταθεί το 

eius µε τον κατάλληλο τύπο της αντωνυµίας suus –a –um. Ποια η διαφορά στη σηµασία;    

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

(Μονάδες 10) 
 

 
8. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις (υπογραµµισµένες στο κείµενο): 
 

se : είναι  στο  

puellae : είναι  στο  

hasta  είναι  στο  

valde  είναι  στο  

νir : είναι  στο  

pro templo : είναι  στο  

libertatis : είναι  στο  

aequitatis : είναι  στο  

in legibus : είναι  στο  

sine mente : είναι  στο  

(Μονάδες 20) 
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Καλή Επιτυχία !!!  

 

 


