
 

∆ιαγώνισµα Λατινικά Γ΄ Λυκείου 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti 

Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam domini iussu iussu iussu iussu id 

dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit. 
……………………………………………………………………………………. 
 

«Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse Carthagine. Tam prope a 

muris habēmus hostem! Itaque cavēte periculum, tutamini patriam. Opibus urbis urbis urbis urbis 

nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis vobis vobis vobis est, deponite. Neminem credideritis 

patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. 

.………………………………………………………………………………………. 

 «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliōra enim fore 

spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idemidemidemidem esse aiunt in ingeniis: 

quae dura dura dura dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur 

statim viēta et mollia, non matūra mox fiunt sed putria». 
 
 
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων. 

                                                                                                                             
Μονάδες 40 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 
iussu: δοτική ενικού 
illum: αφαιρετική ενικού ουδετέρου γένους 
opibus: αιτιατική του ίδιου αριθµού 
urbis: γενική πληθυντικού  
ingeniis: ονοµαστική πληθυντικού 
muris:κλητική ενικού 
ostio: αιτιατική ενικού 
quae: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 
nemimen: αφαιρετική ενικού 
vos: γενική πληθυντικού ίδιου προσώπου 
meliora: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθµό 
dura: αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους στον συγκριτικό βαθµό 
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mollia: αφαιρετική ενικού θηλυκού γένους στον ίδιο βαθµό 
putria: ονοµαστική αρσενικού στον ίδιο βαθµό 
matura: γενική ενικού αρσενικού γένους στον υπερθετικό βαθµό 
 

Μονάδες 15 
 
Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηµατικούς τύπους: 
 
quaerenti: β΄ πληθυντικό πρόσωπο µέλλοντα στην ίδια φωνή 
dixisset: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 
fecerit: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 
scitote: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής µέλλοντα ενεργητικής φωνής 
nolite: α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού  
scribam: απαρέµφατο µέλλοντα ενεργητικής φωνής (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο) 
nascuntur: µετοχή µέλλοντα, ονοµαστική αρσενικού γένους 
confidere: α΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου 
gignuntur: τον ίδιο τύπο στον παρακείµενο 
tutamini: το β΄ ενικό πρόσωπο στον µέλλοντα στην ίδια έγκλιση 

Μονάδες 10 
  
Β2β. deponite: να γραφούν όλες οι µετοχές (για το γένος και τον αριθµό να ληφθεί 
υπόψη το υποκείµενο) 

Μονάδες 5 
 
Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 
iussu, vobis, urbis, idem, dura                                                                     Μονάδες 5 
 
Γ2. Να µετατρέψετε τη σύνταξη από ενεργητική σε παθητική: 
«Tam prope a muris habemus hostem!»                                              Μονάδες 6                          

Γ3. Να µετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε µετοχική µε απόλυτη αφαιρετική: 
«Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset»                           Μονάδες 7 
 
Γ4. Να δηλωθεί η απαγόρευση µε άλλο τρόπο: 
«Opibus urbis nolite confidere»                                                                  Μονάδες 6 
 
Γ5. Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση και να δικαιολογηθεί ο τρόπος 
εισαγωγής και εκφοράς της: 
«Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset»                            
                                                                                                                        Μονάδες 6 
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