
 

 

                       

 

 

Διαγώνισμα Λατινικών 

Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 30-4-2022 

Α. Κείμενα 

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. Ibi Hannibal bellum cum 

Romanis componere frustra cupivit.  

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

ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam 

amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac 

motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. […] Quia ille metum 

exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit. 

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

Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus Romanus, duo 

consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere constituit. 

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

Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. 

Romulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. Romanis 

imperium sine fine erit.[…] Hunc tu, ut Aeneam, in caelo accipies. 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας.  

Μονάδες 30 

Β. Παρατηρήσεις  

Β1. α. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής.  



 

 

κλάσμα, μοτοσικλέτα, σταθερός, βήμα, δώρο  

Μονάδες 10 

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

όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Postquam XIV annos in Italia complevit, illi eum in Africam revocaverunt. 

Μονάδες 4 

Β2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

• cladem Cannensem: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού 

• insidiis: τη γενική του ίδιου αριθμού  

• Fabii Maximi: την κλητική του ίδιου αριθμού 

• se: τη γενική του πληθυντικού αριθμού για το β΄ πρόσωπο  

• repentinum monstrum: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού  

• militum: την ονομαστική του ενικού αριθμού  

• caeli: την αιτιατική του άλλου αριθμού 

• lunaeque: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού  

• eoque modo: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• exercitum alacrem: τη γενική του άλλου αριθμού 

• metum: τη δοτική του ίδιου αριθμού 

Μονάδες 11 

 

Β3. α. potuit, erit: Για τα παραπάνω ρήματα να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό 

πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του συντελεσμένου μέλλοντα.  

Μονάδες 4 

Β3. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα.  

• profligavit: τη μετοχή στου ενεστώτα και στα τρία γένη στον ενικό αριθμό 

• audivit:το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην άλλη φωνή  

• componere: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή  

• cupivit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην άλλη φωνή  

• amiserat: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή  

• vicerat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην άλλη 

φωνή  

• adimit: ο ίδιος τύπος στον υπερσυντέλικο 

• deligere: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου στην 

ίδια φωνή 

• constituit: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή  

• pariet: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή  

• accipies: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στη 

άλλη φωνή  

Μονάδες 11 

 



 

 

Γ1. α. Μεταξύ των τεσσάρων αποσπασμάτων να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες, να τις 

καταγράψετε και να δηλώσετε το είδος της καθεμιάς.  

Μονάδες 10 

Γ2. β. Στην παρακάτω πρόταση να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat. 

Μονάδες 6 

Γ1. γ. (Romulus) Romanosque de suo nomine appellabit: Στην παραπάνω περίοδο να 

αντικαταστήσετε την κτητική αντωνυμία με την αντίστοιχη ώστε να δηλώνεται 

αυτοπάθεια χωρίς κτήση. Να επισημάνετε τις διαφορές που παρατηρείτε τόσο στη 

σύνταξη όσο και στη νοηματική απόδοση.  

Μονάδες 4 

Γ2. α. In agro: Να δηλώσετε τη συντακτική λειτουργία του παραπάνω εμπρόθετου 

προσδιορισμού και στη συνέχεια να τον αντικαταστήσετε με το τοπωνύμιο  Africa, -ae 

δηλώνοντας τις άλλες δύο επιρρηματικές σημασίες. 

Μονάδες 3 

Γ2. β. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit: Στην παραπάνω 

πρόταση, αφού επισημάνετε πρώτα το συντακτικό φαινόμενο που παρατηρείται, στη 

συνέχεια να αντικαταστήσετε το υποκείμενο του ρήματος expedivit με το δεύτερο 

πληθυντικό πρόσωπο επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές. Στη νέα πρόταση που 

έχετε δημιουργήσει, να αναφέρετε αν συνεχίζει να ισχύει το ίδιο συντακτικό φαινόμενο.  

Μονάδες 4 

Γ2. γ. Στο 4ο (τέταρτο) απόσπασμα να εντοπίσετε εμπρόθετους προσδιορισμούς που 

συντάσσονται με αφαιρετική και να δηλώσετε τη σημασία του καθενός.  

Μονάδες 3 


