Τμήματα: Γ΄ Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαγώνισμα Προσομοίωσης

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ
[...] 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.
........................................................................................................................................................................................
Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse
nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent [...]
........................................................................................................................................................................................
«Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero,
quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et
acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et
mollia,[...]
Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. α. Για τους παρακάτω τύπους να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
pedes
commilitones
tristis
trepidus
Vim
hostium
collibus
meliora
pomis
dura
mitia

: την κλητική του άλλου αριθμού
: την ονομαστική του ενικού αριθμού
: τη γενική του πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους
: το επίρρημα του υπερθετικού βαθμού
: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
: την αιτιατική και των δύο αριθμών
: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
: τα επιρρήματα του θετικού και του υπερθετικού βαθμού
: την ονομαστική του ίδιου αριθμού
: το επίρρημα του θετικού βαθμού
: την αφαιρετική του ενικού αριθμού του ίδιου γένους στον θετικό
και στον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου
[1]

Μονάδες 11
Β1. β. Για τις παρακάτω αντωνυμίες να δηλώσετε το είδος της καθεμιάς και να γράψετε
τον αντίστοιχο τύπο που ζητείται:
Είδος αντωνυμίας
eum
suos

his
idem

Τύπος που ζητείται
τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
του ίδιου γένους
τη γενική του πληθυντικού αριθμού
του αρσενικού γένους για το
δεύτερο πρόσωπο για πολλούς
κτήτορες
την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
την ονομαστική του ενικού αριθμού
του αρσενικού γένους
Μονάδες 4

Β2. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
abdidit
Discurrens
latentem
extractum
adduxit
delatus est
moriturum
miseratur
audio
cavere
solent
scribam
nascuntur
fiunt
gignuntur

: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού της
παθητικής περιφραστικής συζυγίας
: τον ίδιο τύπο στην αφαιρετική
: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια
φωνή
: τη γενική του πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους της μετοχής
του μέλλοντα
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην
ίδια φωνή
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και της
υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του μέλλοντα
: τη γενική του 4ενικού αριθμού του θηλυκού γένους του
γερουνδιακού
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην άλλη
φωνή
: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας
: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο
: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην άλλη φωνή
: τα απαρέμφατα του μέλλοντα και του συντελεσμένου μέλλοντα
: τη γενική του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους του
γερουνδιακού
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην
άλλη φωνή
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Μονάδες 15
Γ1. α. Milites his verbis admonet: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση κρίσεως
σε αρνητική πρόταση επιθυμίας με όλους τους πιθανούς τρόπους για το δεύτερο
πληθυντικό πρόσωπο.
Μονάδες 2
Γ1. β. et inter vela praetenta foribus se abdidit: Στην παραπάνω πρόταση, αφού γίνει
πλήρης συντακτική αναγνώριση των όρων της, να εντοπίσετε το συντακτικό φαινόμενο
που παρατηρείται και στη συνέχεια να μετατρέψετε το ρήμα της πρότασης από τρίτο
ενικό σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές.
Μονάδες 4
Γ1. γ. Milites his verbis admonet: Στην παραπάνω πρόταση να χρησιμοποιήσετε το
ρήμα debeo σε οριστική υπερσυντελίκου (ως υποκείμενο του ρήματος debeo να
θεωρήσετε το Caesar). Στη συνέχεια, στη νέα πρόταση που έχετε δημιουργήσει, να
αντικαταστήσετε το ρήμα debeo με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής
συζυγίας δηλώνοντας το ποιητικό αίτιο.
Μονάδες 5
Γ2. α. extractum: Να μετατρέψετε την παραπάνω μετοχή στην αντίστοιχη
δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον σύνδεσμο ut.
Μονάδες 2
Γ2. β. quasi moriturum: Να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα
πρόταση.
Μονάδες 2
Γ2. γ. Discurrens miles pedes eius animadvertit: Στην παραπάνω πρόταση να
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 4
Γ3. α. Hinc: Αφού δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω επιρρηματικού προσδιορισμού,
στη συνέχεια να τον αντικαταστήσετε από το ουσιαστικό Africa δηλώνοντας την ίδια
επιρρηματική σημασία.
Μονάδες 2
Γ3. β. dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur.: Να χαρακτηρίσετε την
παραπάνω δευτερεύουσα ως προς το είδος, την εισαγωγή και την εκφορά της.
Μονάδες 3
Γ3. γ. quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda: Η δευτερεύουσα
πρόταση «quae dura et acerba nascuntur» μπορεί να θεωρηθεί δευτερεύουσα
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αναφορική-ονοματική ως υποκείμενο του ρήματος fiunt αλλά και ως δευτερεύουσα
αναφορική –προσδιοριστική στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος fiunt, δηλαδή
στο ea. Να τη θεωρήσετε δευτερεύουσα αναφορική-προσδιοριστική και να την
μετατρέψετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση εισαγόμενη με τον σύνδεσμο
cum primum. Στη συνέχεια να τη μετατρέψετε στο αντίστοιχο μετοχικό σύνολο και να
δικαιολογήσετε την πτώση της.
Μονάδες 3
Γ3. δ. neque id me sane paenitet: Στην παραπάνω πρόταση να δικαιολογήσετε για
ποιο λόγο το ρήμα paenitet θεωρείται προσωπικό και στη συνέχεια να
αντικαταστήσετε την αντωνυμία id με το ουσιαστικό scripta, -orum, τεκμηριώνοντας
την απάντησή σας και επισημαίνοντας το είδος του ρήματος (προσωπικό ή απρόσωπο).
Μονάδες 3
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Τμήματα: Γ΄ Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαγώνισμα Προσομοίωσης Λατινικών

Α. Κείμενα
In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est
fundamentum libertatis, fons aequitatis. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine
lege non stat.
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem
effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire
cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum
excitavit.[...] Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus
supplicio capitis eum adfecit.
Accipe nunc quid postea Nasῑca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasῑcam
venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.
Tum Ennius indignātus quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: [....] Visne scire quid
Nasῑca responderit? “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te
domi non esse;

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων.
Μονάδες 40
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Για τους παρακάτω τύπους να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
boni viri
libenter
corpora nostra

ingentis
similem
Cassius
nomenque
somno

: τη γενική του ίδιου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε το
επίθετο στον συγκριτικό βαθμό
: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
: την αιτιατική του άλλου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε
την αντωνυμία ώστε να δηλώνει το δεύτερο πρόσωπο για
έναν κτήτορα
: το επίρρημα του θετικού βαθμού
: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
: τη γενική του ενικού αριθμού
: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
: την κλητική του ίδιου αριθμού
1

somnii
capitis
quid
Paucis diēbus
aperte
Homo impudens
ancillae

: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
: την ονομαστική του ίδιου αριθμού
: τον ίδιο τύπο στο αρσενικό γένος
: τη γενική του πληθυντικού αριθμού, αφού πρώτα
μετατρέψετε το επίθετο στον συγκριτικό βαθμό
: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
: τη γενική του πληθυντικού αριθμού
: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
Μονάδες 15

Β2. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για
τον καθένα (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο):
continent
stat
aspexit
audire
concussit
confirmavit
adfecit
Accipe
quaereret
indignātus
mentiebātur
Visne
scire
responderit
credidi

: τη γενική του πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους
του γερουνδιακού
: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του
παρατατικού στην άλλη φωνή
: το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού
στην παθητική περιφραστική συζυγία
: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
παρατατικού στην ίδια φωνή
: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
ενεστώτα στην άλλη φωνή
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα
στην άλλη φωνή
: την αφαιρετική του ενικού αριθμού του αρσενικού γένους
της μετοχής του ενεστώτα
: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή
: το απαρέμφατο του μέλλοντα
: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
μέλλοντα
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του
παρατατικού
: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα
: τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο
: τη δοτική του γερουνδίου
Μονάδες 15

Γ1. α. indignātus: Να μετατρέψετε την παραπάνω μετοχή στην αντίστοιχη
δευτερεύουσα πρόταση ώστε να δηλώνεται το αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής
διεργασίας.
Μονάδες 2
2

Γ1. β. Homo es impudens: Να μετατρέψετε την παραπάνω κύρια πρόταση σε αρνητική
πρόταση επιθυμίας με όλους τους πιθανούς τόπους.
Μονάδες 2
Γ1. γ. Paucis post diebus: Να δηλώσετε τη σημασία της παραπάνω φράσης
επισημαίνοντας τη συντακτική λειτουργία της κάθε λέξης ξεχωριστά και στη συνέχεια
να γράψετε την αντίθετη έκφρασή της ακολουθούμενη από την πτώση της αιτιατικής.
Μονάδες 2
Γ1. δ. quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: Να χαρακτηρίσετε την παραπάνω
δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος, την εκφορά της και στη συνέχεια να
επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε η αιτιολογία να θεωρείται υποκειμενική.
Μονάδες 3
Γ1. ε. ingentis magnitudinis: Να αναπτύξετε τον επιθετικό προσδιορισμό στην
αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδες 2
Γ2. α. In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant: Να
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο, όπου αυτό είναι
δυνατόν.
Μονάδες 4
Γ2. β. Accipe nunc quid postea Nasῑca fecerit: Να μετατρέψετε την πρόταση
επιθυμίας σε αρνητική με όλους τους πιθανούς τρόπους, επιφέροντας τις απαραίτητες
αλλαγές.
Μονάδες 4
Γ2. γ. exclamāvit Nasica se domi non esse: Να επισημάνετε το συντακτικό φαινόμενο
που παρατηρείτε και στη συνέχεια να αντικαταστήσετε το όνομα Nasica με το δεύτερο
ενικό πρόσωπο επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές.
Μονάδες 4
Γ2. δ. nomenque eius audire cupivit: Να αντικαταστήσετε το ρήμα cupivit με τα
αντίστοιχα ρήματα iubeo και impero διατηρώντας τον χρόνο, την έγκλιση και το
πρόσωπο του αρχικού ρήματος. Για τη διευκόλυνση της σύνταξης να χρησιμοποιήσετε
το ουσιαστικό consul, -is.
Μονάδες 3
Γ2. ε. Quem simul aspexit Cassius: Να χαρακτηρίσετε την παραπάνω δευτερεύουσα
πρόταση ως προς το είδος και την εκφορά της και στη συνέχεια να επιφέρετε τις
απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνει συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας
συμβαίνει κάποια άλλη.
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Μονάδες 4
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