
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ   Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΑ  XXI – XXIX 

 Tum  Camillus,  qui  diu  apud  Ardeam  in  exilio fuerat  propter  
Veientanam  praedam non aequo iure divisam, absens dictator  est  factus;  is  
Gallos  iam  abeuntes  secutus  est.Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur 
a marito; ...ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: 
“Bene quievit, libenter cibum sumpsit.” Visne scire quid Nasica responderit? 
« Ego, cum te quaererem, ancilae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi 
non credis?»Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, 
deponite. Neminem credideritis patriae consultutum esse, nisi vos ipsi patriae 
consulueritis. neque id me sane paenitet ; meliora enim fore spero, quae 
deinceps scribam.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel 
Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. 
Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium 
eum emit. 
  

1. Nα μεταφράσετε το απόσπασμα. 
  
2. α) Να γραφούν η γενική και αφαιρετική των τριτόκλιτων αρσενικών και 
ουδετέρων του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται. 
                    Genetivus                                               Ablativus 
  
β) rediens: Να κλιθεί στο ουδέτερο γένος και στους δυο αριθμούς. 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Voc. 
Abl. 

 

 



Dativus 

  
ε) Να συμπληρώσετε τον ζητούμενο τύπο. 
Confidere: προστακτική ενεστώτα – απαρέμφατο μέλλοντα 

Visne: χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο υποτακτικής 

Scire: προστακτική μέλλοντα- μετοχές - γερούνδιο 

Deduc: χρονική στο β΄ ενικό οριστικής μέσης φωνής – απαρέμφατο μέλλοντα 
και στις δυο φωνές. 

Rediens: γερούνδιο – γ΄πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα – β΄ ενικό 
υποτακτικής  παρατατικού , παρακειμένου 
  
3.α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι γενικές και δοτικές του κειμένου. 
  β) quanti homo sit: Να γίνει δικαιολόγηση της πρότασης βάσει της 
ακολουθίας των χρόνων - meliora enim fore spero να τραπεί στον ευθύ λόγο 
γ) Nolite confidere : Να δηλωθεί η απαγόρευση με άλλο τρόπο. Να 
αντικαταστήσετε το Epheso iacebat από τα domus, Roma, Athenae. 
δ) Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου και να τραπεί στο αντίθετο του 
πραγματικού για το παρελθόν. 
ε) Tum Camillus absens dictator est factus: Να αλλάξει η σύνταξη. 

   
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

  


