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ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 
Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:  
 
       Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. 
Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et 
docere, quae utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus 
esset, a cerva sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse 
credita est. 
 

Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, 
cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte 
elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam 
obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium.  

Μονάδες 40 
 
 
Β. Παρατηρήσεις  
 
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά 

και επίθετα:  
eximiae pulchritudinis : κλητική ενικού αριθµού  
quodam die : αιτιατική ενικού αριθµού  
militibus : αιτιατική πληθυντικού αριθµού  
consilium : γενική ενικού αριθµού  
unguium: αφαιρετική ενικού αριθµού  
uxor : αφαιρετική πληθυντικού αριθµού  
viri : κλητική ενικού αριθµού  
ancillarum : γενική ενικού αριθµού  
officium : ονοµαστική πληθυντικού αριθµού.  

Μονάδες 9  
 
1.β.   utilia, durius: να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των  
                                 άλλων βαθµών. 

Μονάδες 3 
 

1.γ. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από  
       τις παρακάτω αντωνυµίες:  
       ei : αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος  
       sui : τον ίδιο τύπο του β΄ προσώπου  
       eam : αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος.  

Μονάδες 3 
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2.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους:  
data erat : α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής 
persuasit : το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της ίδιας φωνής 
conloqui : τον ίδιο τύπο του µέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο) 
docere : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα της 

ίδιας φωνής 
factu : β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής 
fugit : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα 
credita est : απαρέµφατο µέλλοντα της ίδιας φωνής. 

          interficiendo : β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής  
ενεστώτα της ενεργητικής φωνής  

cognovisset : αφαιρετική σουπίνου  
vulneravit : γενική γερουνδίου  
venit : µετοχή ενεστώτα στην αιτιατική ενικού αριθµού του αρσενικού γένους.  

Μονάδες 11  
 
2.β.  perisse: να γράψετε  
       • τα τρία πρόσωπα του πληθυντικού αριθµού της οριστικής ενεστώτα και 

µέλλοντα  
       • την ονοµαστική και γενική ενικού και πληθυντικού αριθµού της µετοχής 

ενεστώτα του ουδέτερου γένους.  
Μονάδες 4 

 

3.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να συµπληρώσετε τα 
κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.  
pulchritudinis: είναι ................................... στο ...................................... 
dono: ................................................................. στο ...................................... 
instinctam: είναι ......................................... στο ...................................... 
factu : είναι .................................................... στο ...................................... 
ei : είναι GGGGGGGGGGGGGGG.GGGG στο 
GGGGGGGGGGGG. 
sese : είναι ...................................................... στο ...................................... 
uxor : είναι .................................................... στο ...................................... 
tonsorium : είναι GGGGGGGG.GGGG... στο GGGGGGGGGGGG 
ancillarum : είναι ....................................... στο ......................................  
in cubiculum : είναι .................................. στο ......................................  

Μονάδες 10  
 
 
 

4.α. quod imperandum militibus esset: 
Να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας µε τον 
αντίστοιχο τύπο του debeo+απαρέµφατο (µετατροπή παθητικής σύνταξης σε 
ενεργητική). 
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  Μονάδες 6 
 
4.β. • quae utilia factu essent 
       • quod tonsoris praeripuisset officium:  

Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων (µονάδες 2), το 
συντακτικό τους ρόλο (µονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το 
χρόνο του ρήµατος της καθεµιάς (µονάδες 4).  

Μονάδες 8  

 
4.γ. Στις παρακάτω φράσεις να µετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 

i.  de interficiendo Caesare  
ii. unguium resecandorum causa  
iii. ad eam obiurgandam 

Μονάδες 6 
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 
 


