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Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Τμήματα Β΄ Λυκείου (Υποδομή Γ΄ Λυκείου) 

Ημερομηνία: 14-11-2020 

 

Α. Κείμενο 

Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et 

fortūnam adversam deplōrat. Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā. Poētam curae 

et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sed venti pontum  turbant et Aenēan in Africam portant. Ibi Didō regīna novam patriam 

fundat. Aenēas regīnae insidias Graecōrum renarrat. Regīna Aenēan amat et Aenēas 

regīnam. Denique Aenēas in ltaliam navigat […]  

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 40 

Β. Παρατηρήσεις  

Β1. Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

 scriptitat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην 

ίδια φωνή 

 sunt: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου και του 

συντελεσμένου μέλλοντα 

 desiderat: το σουπίνο 

 deplōrat: το απαρέμφατο του ενεστώτα 

 excruciant: το δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή  

 repugnat: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του 

συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή  

 turbant: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια 

φωνή  

 portant:το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

στην ίδια φωνή 
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 fundat: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην οριστική του παρατατικού 

στην ίδια φωνή  

 renarrat: δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

Μονάδες 15 

Β2. α. Για τα παρακάτω ουσιαστικά να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

 Epistulae: την αιτιατική και των δύο αριθμών  

 fortūnam: τη γενική και των δύο αριθμών 

 miseriae: τη δοτική του ίδιου αριθμού 

 venti: τη γενική του άλλου αριθμού 

 regīna: την κλητική του άλλου αριθμού  

 insidias: τη δοτική του ίδιου αριθμού  

 Graecōrum: την ονομαστική και των δύο αριθμών 

Μονάδες 10 

Β2. β. Στην παρακάτω πρόταση να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό 

(όπου αυτό είναι δυνατόν):  

Sed venti pontum  turbant et incolas in Africam portant.  

Μονάδες 5 

Γ1. α. Να εντοπίσετε και στα δύο αποσπάσματα τους εμπρόθετους προσδιορισμούς, να 

δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία και να επισημάνετε την πτώση με την οποία 

συντάσσεται ο καθένας.  

Μονάδες 10 

Γ1. β. Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση των όρων των παρακάτω περιόδων:  

Aenēas regīnae insidias Graecōrum renarrat. 

Denique Aenēas in ltaliam navigat.  

Μονάδες 9 

Γ2. Να εντοπίσετε όλες τις αιτιατικές και των δύο αποσπασμάτων (να μην 

συμπεριλάβετε τις εμπρόθετες αιτιατικές) και να επισημάνετε τη συντακτική 

λειτουργία της καθεμιάς.  

Μονάδες 11 

 


