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Διαγώνισμα Λατινικών 

Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 12-3-2022 

Α. Κείμενα 

Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi 

sumus: sic enim liberi esse possumus. 

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

speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de 

collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt». 

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

Marītus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis 

iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolōre magno cultrum 

extrahit et delictum punīre parat. 

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

Tu Aenēam ad caelum feres. Postea lūlus, Aenēae filius, regnum ab Lavinio transferet et 

Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos filios, Rōmulum et Remum, pariet, 

quos lupa nutriet. Rōmulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine 

appellābit. 

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

Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, 

apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et 

delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal 

ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit, 

Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 30 

Β. Παρατηρήσεις  
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Β1. Μεταξύ του 4ου και του 5ου αποσπάσματος να βρείτε στο κείμενο λέξεις της 

λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής. 

ρήγας, ελεφαντόδοτο, κλάσμα, αγρότης, φορείο. 

Μονάδες 10 

Β2. α. Post annum femina pariet filios, quos lupa nutriet: Στην παραπάνω πρόταση 

να μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι στον άλλο αριθμό (όπου αυτό είναι δυαντόν). 

Μονάδες 3 

Β2. β. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείται. 

• sumus: το απαρέμφατο του Μέλλοντα  

• possumus: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Υπερσυντελίκου 

• cavere: τον ίδιο τύπο στον Μέλλοντα 

• debetis: τον ίδιο τύπο στον Μέλλοντα 

• inveniunt: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην Οριστική του Παρακειμένου 

• aperit: τη μετοχή του Ενεστώτα και στα τρία γένη (στη ονομαστική του ενικού 

αριθμού) 

• interficit: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα και του Συντ. 

Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

• seiungunt: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην άλλη φωνή 

• profligavit: το απαρέμφατο του Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

• expedivit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα στην ίδια 

φωνή 

• revocaverunt: το απαρέμφατο του Συντελεσμένου Μέλλοντα στην άλλη φωνή. 

Μονάδες 12 

Β2. γ. Στο τρίτο απόσπασμα να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους που προέρχονται 

από την 4η συζυγία και να γράψετε το απαρέμφατο του Παρακειμένου στην ίδια φωνή 

για το καθένα.  

Μονάδες 3 

Β2. δ. Για τα παρακάτω ουσιαστικά/συνεκφορές να γράψετε τους τύπους που 

ζητούνται:  

• speculatores nostri: τη γενική του ίδιου αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε την 

αντωνυμία ώστε να δηλώνει το δεύτερο πρόσωπο για ένα κτήτορα 

• collibus: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

• caedem: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

• eam maestam: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού για το ουδέτερο γένος 

• Illis: την ίδια πτώση και γένος του άλλου αριθμού 

• dolōre magno: τη γενική του άλλου αριθμού 

• caelum: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

• filius: την κλητική του ίδιου αριθμού 

• cladem Cannensem: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού 



 

3 
 

• insidiis: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• quae: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους 

• elephantis: την αιτιατική του άλλου αριθμού 

Μονάδες 12 

Γ1. α. In agro: Να δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου προσδιορισμού 

και στη συνέχεια να τον αντικαταστήσετε με το τοπωνύμιο Ephesus, -i, δηλώνοντας τις 

υπόλοιπες επιρρηματικές σημασίες. 

Μονάδες 6 

Γ1. β. cultro se ipsam interficit (εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος interficit: 

femina): Να αντικαταστήσετε το εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος interficit με το 

ουσιαστικό viri και να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές. 

Μονάδες 4 

Γ2. α. Rōmulus moenia Martia condet: Να εξαρτήσετε την παραπάνω πρόταση από τις 

φράσεις Caesar iubet και  Caesar imperat, επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές.  

Μονάδες 4 

Γ2. β. in Africam: Να αντικαταστήσετε τον παραπάνω εμπρόθετο προσδιορισμό με τον 

αντίστοιχο τύπο του domus, έτσι ώστε να έχει την ίδια επιρρηματική σημασία με τον 

αρχικό εμπρόθετο.  

Μονάδες 2 

Γ3. α. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις των κειμένων, επισημαίνοντας το 

είδος της καθεμιάς. 

Μονάδες 8 

Γ3. β. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit: Να εντοπίσετε 

το συντακτικό φαινόμενο που υπάρχει και να το εξηγήσετε. 

Μονάδες 4 

Γ3. γ. de collibus, ex vulnere: Να δηλώσετε τη σημασία των παραπάνω εμπρόθετων 

προσδιορισμών. 

Μονάδες 2 

 

 


