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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Α. Να μεταυράσετε τα αποσπάσματα: 

α΄. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in 

Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.  

 

β΄. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. 

Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei 

mortui. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. 

Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit.  

 

γ΄. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta 

foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; 

extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in 

castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. 

 

Β. Παρατηρήσεις 

1α. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη θαη ην γέλνο ηνπο: 

insidiis: ηελ αηηηαηηθή ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ 

fidem: ηε δνηηθή εληθνύ αξηζκνύ 

foribus: ηε γεληθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

miles: ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ 

pedes: ηελ νλνκαζηηθή εληθνύ αξηζκνύ 

latentem: ηελ αθαηξεηηθή εληθνύ αξηζκνύ 

commilitones: ηελ νλνκαζηηθή εληθνύ αξηζκνύ 

 

1β. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη θαη ην είδνο ησλ αλησλπκηώλ: 

se (ην πξώην): ηε γεληθή πιεζπληηθνύ ζην δεύηεξν πξόζσπν 

ei: ηελ νλνκαζηηθή εληθνύ ζην γέλνο πνπ βξίζθεηαη 

illi: ηε γεληθή εληθνύ ζην ζειπθό γέλνο 

neminem: ηε γεληθή εληθνύ θαη ηελ αθαηξεηηθή εληθνύ αξηζκνύ 

his: ηε δνηηθή εληθνύ ζην αξζεληθό γέλνο 
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2α. facie squalida, eandem speciem, res ipsa, vela praetenta: Να γξάςεηε ηε γεληθή εληθνύ θαη 

ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπλεθθνξώλ. 

2β. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη: 

expedivit: ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεζηώηα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

complevit: ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο κέιινληα ελεξγεηηθήο πεξηθξαζηηθήο  

ζπδπγίαο 

dederat: ην ίδην πξόζσπν ζηελ ππνηαθηηθή ελεζηώηα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

apparuit: ηε κεηνρή ελεζηώηα ζηελ νλνκαζηηθή εληθνύ ζην νπδέηεξν γέλνο ζηε θσλή πνπ 

βξίζθεηαη 

exterritus: ην β΄εληθό νξηζηηθήο κέιινληα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

prorepsit: ην απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

latentem: ην γ΄ πιεζπληηθό πξνζηαθηηθήο κέιινληα 

adgnovit: ην απαξέκθαην ελεζηώηα ζηελ άιιε θσλή 

extractum: ην γ΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

adduxit: ην β΄εληθό πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

 

2γ. miseratur: Να γξάςεηε ηα ξεκαηηθά νπζηαζηηθά ηνπ ξήκαηνο. 

 

3α. Να αλαγλσξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη ιέμεηο: 

hominem, facie, diebus, somnii, exterritus, tristis. 

 

3β. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ησλ δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεσλ ησλ θεηκέλσλ. 

 

4α. Να κεηαθέξεηε ηελ πξόηαζε: «Carthaginienses eum in Africam revocaverunt» ζηελ 

παζεηηθή ζύληαμε θαη ηελ πξόηαζε «Ab his in castra delatus est tristis et trepidus» ζηελ 

ελεξγεηηθή ζύληαμε. 

 

4β. Paucis post diebus: Να γξάςεηε ηελ ηζνδύλακε κνξθή. 

 

4γ. Να εληνπίζεηε ηηο πεξηπηώζεηο απηνπάζεηαο ζην γ΄ απόζπαζκα. Σην ίδην απόζπαζκα, 

όπνπ είλαη δπλαηόλ, λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, ώζηε λα δειώλεηαη θηήζε ρσξίο 

απηνπάζεηα. 


