
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

          

Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα 

Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quae- 

reret,exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domi erat.Tum Ennius indigna- 

tus quod Nasica tam aperte mentiebatur : “Quid?” inquid “Ego non cognosco 

vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? “Homo es impudens.E- 

go cum te quaererem,ancillae tuae credidi te domi non esse;tu mihi ipsi non 

credis?” 

 

Quamvis infesto et minaci animo perveneras,cur,cum in conspectu Roma 

fuit,tibi non succurrit: “intra illa moenia domus ac penates mei sunt,mater 

coniunx liberique” ?Ergo ego nisi peperissem,Roma non oppugnaretur;nisi 

filium haberem,libera in libera patria mortua essem.Ego nihil iam pati pos- 

sum nec diu miserrima futura sum:at contra hos,si pergis,aut immatura mors 

aut longa servitus manet. 

(μον.40) 

     

    Β.1.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω  

           λέξεις: 

           paucis: γενική πληθυντικού ίδιου γένους 

           diebus: ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

           aperte: συγκριτικό βαθμό 

           impudens: το παραγόμενο επίρρημα στο θετικό βαθμό 

           minaci: κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 

           domus: γενική πληθυντικού 

           mater: γενική πληθυντικού 

           (in)libera (patria): το επίθετο στους άλλους βαθμούς 

           nihil: αφαιρετική ενικού 

           miserrima: κλητική ενικού του αρσενικού στο θετικό βαθμό 

           mors: γενική πληθυντικού 

           servitus: δοτική ενικού 

                                                                                                     (μον.15) 



   Β.2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν  από τους παρα- 

          κάτω ρηματικούς τύπους: 

          quaereret:απαρέμφατο παρακειμένου ίδιας φωνής 

          mentiebatur:απαρέμφατο μέλλοντα 

          cognosco: β' ενικό υποτακτικής παρακειμένου 

          vis(ne): γ' πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού 

          scire: β' ενικό προστακτικής ενεστώτα 

          responderit: β' ενικό μέλλοντα ίδιας έγκλισης 

          peperissem: β' ενικό υποτακτικής μέλλοντα 

 

              

          pati:β' ενικό οριστικής ενεστώτα 

                 γ' πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

                 απαρέμφατο μέλλοντα 

          possum: γ' ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

          futura sum: γ' ενικό υποτακτικής ενεστώτα 

          pergis: αφαιρετική σουπίνου 

                      αιτιατική γερουνδίου 

                      α' πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου 

          Σημείωση: για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκεί- 

          μενο. 

                                                                                                  (μον.15) 

 

    Γ.1.α.Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω δευτερεύουσες προτά- 

             σεις:quod Nasica...mentiebatur 

                     Quamvis...perveneras 

                                                                                                   (μον.6) 

          β.--indignatus: Να αναλύσετε τη μετοχή,ώστε να δηλώνει αιτιολογία ως  

                αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. 

             --Να συμπτύξετε τις παρακάτω προτάσεις σε μετοχές: 

                cum te quaererem 

                ego nisi peperissem(te) 

                                                                                                    (μον.6) 



          γ.paucis post diebus:Να αναγνωρίσετε τη σύνταξη του post και να γρά- 

             ψετε ισοδύναμη. 

                                                                                                     (μον.3) 

 

     Γ.2.α.Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: 

              domi(το πρώτο του κειμένου),homo,te,animo,libera,nihil 

                                                                                                      (μον.3) 

           β.Εgo cum te...non esse: Να μεταφέρετε τη φράση στον πλάγιο λόγο 

              με εξάρτηση:Nasica Ennio dixit 

              Exclamavit Nasica se domi non esse:Να εντοπίσετε τον πλάγιο λόγο 

              και να τον μετατρέψετε σε ευθύ. 

                                                                                                      (μον.4) 

           γ.Ergo ego nisi peperissem,Roma non oppugnaretur: Να αναγνωρίσετε 

              τον υποθετικό λόγο και να το μεταγράψετε στο είδος που δηλώνει υπό- 

              θεση δυνατή ή πιθανή. 

                                                                                                      (μον.3) 

           δ.Να μεταφέρετε στη λατινική με όλους τους δυνατούς τρόπους τη φρά- 

              ση: ΄Εφθασε ο γιος,για να πολιορκήσει τη Ρώμη.          (μον.5) 

 

 

           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

       Α.Μετάφραση: 

              Λίγες μέρες αργότερα,όταν ο ΄Εννιος είχε έρθει στο Νασικά και τον 

       ζητούσε από την πόρτα,ο Νασικάς φώναξε ότι δεν ήταν στο σπίτι,αν και 

       ήταν στο σπίτι.Τότε ο ΄Εννιος αγανακτισμένος,επειδή ο Νασικάς έλεγε ψέ- 

       ματα τόσο φανερά,είπε: “Tι (λες);Δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;”Θέλεις  

       να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; “Είσαι άνθρωπος αναιδής.Εγώ,όταν σε  

       ζητούσα,πίστεψα την υπηρέτριά σου ότι δεν ήσουν στο σπίτι.Εσύ δεν πι- 

       στεύεις εμένα τον ίδιο;” 

 

              Παρόλο που (= αν και) είχες φτάσει με εχθρική και απειλητική διάθε- 

       ση,γιατί,όταν είδες τη Ρώμη,δε σου πέρασε από το μυαλό: “Μέσα σε εκεί- 

       να τα τείχη βρίσκονται το σπίτι και οι θεοί του σπιτιού μου,η μητέρα,η σύ- 



       ζυγος και τα παιδιά (μου)” ;Λοιπόν,αν δε (σε) είχα γεννήσει,η Ρώμη δε θα  

       πολιορκούνταν.Αν δε (σε) είχα γιο,θα πέθαινα ελεύθερη σε ελεύθερη πα- 

       τρίδα.Εγώ τίποτα πια δεν μπορώ να πάθω ούτε πρόκειται να είμαι πολύ δυ- 

       στυχισμένη για πολύ καιρό:αλλά αντίθετα αυτούς,αν συνεχίσεις,τους περι- 

       μένει ή πρόωρος θάνατος ή μακρόχρονη σκλαβιά. 

 

       Β.1.paucorum 

              die 

              apertius 

              impudenter 

              minax,minacia 

              domuum και domorum 

              matrum 

              liberiore,liberrima 

              nulla re 

              miser 

              mortium 

              servituti 

 

       B.2.quaesivisse 

              mentiturum esse 

              cognoveris 

              vellent 

              scito 

              responsurus sis 

              paritura sis 

 

 

 

               pateris,patiuntor,passuram esse 

               potuisset 

               futura sit 

               perrectu,pergendum,perrexerimus 



 

      Γ.1.α.quod Nasica tam aperte mentiebatur:δευτερεύουσα ουσιαστική αιτι- 

               ολογική πρόταση,που λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή indig- 

               natus(που δηλώνει ψυχικό πάθος).Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύν- 

               δεσμο quod και εκφέρεται με οριστική παρατατικού(mentiebatur),για- 

               τί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία. 

 

               Quamvis infesto et minaci animo perveneras:δευτερεύουσα επιρρημα- 

               τική παραχωρητική πρόταση,που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσ- 

               διορισμός της παραχώρησης στο περιεχόμενο της κύριας.Εισάγεται με               

               τον παραχωρητικό σύνδεσμο quamvis,που προτιμάται,επειδή ακολου- 

               θούν τα επίθετα infesto και minaci.Εκφέρεται με οριστική perveneras 

               (ποιητική σύνταξη του quamvis με οριστική αντί υποτακτικής),γιατί  

               δηλώνει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περι- 

               εχόμενο της κύριας. 

             

            β.--cum indignatus esset 

               --quaerens te 

                  te non parto a me 

 

            γ.Το post λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και  

               ακολουθεί η αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς diebus με το pau- 

               cis  ως επιθετικό προσδιορισμό της.Ισοδύναμη σύνταξη: post paucos 

               dies. 

 

      Γ.2.α.domi:απρόθετη γενική του ονόματος domus ως επιρρηματικός προσ- 

                         διορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο. 

                Homo:κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο tu λόγω του συν- 

                         δετικού ρήματος es 

                 te:υποκείμενο του απαρεμφάτου non esse με ετεροπροσωπία 

                 animo:αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα perveneras 

                 libera:κατηγορούμενο στο ego λόγω του συνδετικού ρήματος essem 

                 nihil:αντικείμενο στο απαρέμφατο pati(σύστοιχο:nullam pationem) 



 

              β.Nasica Ennio dixit se,cum illum quaereret,ancilae illius credidisse 

                 illum domi non esse. 

 

 

               Ego domi non sum. 

 

            γ.Υποθετικός λόγος με Υπόθεση:nisi peperissem:nisi+ΥΠΤ.ΥΠΡ.   

                                                  Απόδοση:non oppugnaretur:ΥΠΤ.ΠΡΤ. 

                Είναι υποθετικός λόγος δεύτερου είδους που εκφράζει υπόθεση αντί- 

                θετη με την πραγματικότητα(το απραγματοποίητο) με Υπόθεση που  

                αναφέρεται στο παρελθόν και Απόδοση στο παρόν. 

                Μεταγραφή στο τρίτο είδος:Ergo ego nisi pariam,Roma non oppug- 

                netur. 

 

             δ.Filius pervenit(ΠΡΚ.),ut Romam oppugnaret. 

                Filius pervenit(ΠΡΚ.),qui Romam oppugnaret. 

                Filius pervenit(ΠΡΚ.) Romam oppugnatum. 

                Filius pervenit(ΠΡΚ.) ad Romam oppugnandam. 

                Filius pervenit(ΠΡΚ.) Romae oppugnandae causa. 

 

 

                                                    Επιμέλεια θεμάτων: Τσιβιλή Εύκλεια 

                                                                                     φιλόλογος 




