
 

 

 

Διαγώνισμα Λατινικών 

Tμήματα: Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 13-11-2021 

Α. Κείμενα 

Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. 

Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. Perseus 

hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae 

valde gaudent. 

……………………………...…………………………………………………………………………………………………..... 

Iustitia inter se certabant et patriam curabant. In bello pericula audacia propulsabant et 

beneficiis amicitias parabant. Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis infirmum 

sed ingenium propter sapientiam validum erat. 

Β. Παρατηρήσεις 

Β1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 20 

 

Β2. α.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας στο τετράδιό σας το 

γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή ή το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι Λανθασμένη.  

i. Οι ομοιότητες της Λατινικής με την ελληνική οφείλονται στην κοινή καταγωγή 

τους από τον Ινδοευρωπαϊκό χώρο. 

ii. Η στιβαρότητα, η λογική και συντακτική οργάνωση, η τάση για λιτό, 

συγκεκριμένο και κατανοητό λόγο αποτελούν φυσικά χαρακτηριστικά της 

λατινικής γλώσσας. 

iii. Η σχέση του Ρωμαίου λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο είναι η δημιουργική 

πρόσληψη (“imitatio”) και ο ανταγωνισμός (“aemulatio”). 

iv. Οι Ρωμαίοι «δανείστηκαν» από τους Έλληνες το αλφάβητό τους.  

v. Για τη χρονική περίοδο μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα διαθέτουμε ελάχιστα γραπτά 

μνημεία χωρίς λογοτεχνική αξία. 

Μονάδες 10 

 

 

 



 

 

Β2. β. Να βρείτε στα κείμενα λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: 

κουλτούρα, πένα, υπέρτερος, μαρινάτα, βόλεϊ, συλλέκτης, μινιατούρα, 

νεόδμητος, κούραση, αρκετός.  

Μονάδες 10 

 

Β2. γ. Με βάση τα αποσπάσματα που σας έχουν δοθεί να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω 

προτάσεις, σημειώνοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή ή 

το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι Λανθασμένη.  

1) Ο Περσέας έδεσε την Ανδρομέδα σε έναν βράχο. 

2) Ο Κηφέας ήταν αυτός που τελικά έσωσε την Ανδρομέδα. 

3) Το σώμα στους εκλεγμένους άνδρες (στους Συγκλητικούς) ήταν αδύναμο εξαιτίας 

της σοφίας τους. 

4) Οι Ρωμαίοι συναγωνίζονταν μεταξύ τους ως προς τη δικαιοσύνη και απομάκρυναν 

τους κινδύνους με θάρρος. 

5) Ο Ποσειδώνας εξοργισμένος σκότωσε το κήτος με το δόρυ.  

Μονάδες 10 

 

Γ1.α. Για τα παρακάτω ουσιαστικά να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται:   

• scopulum: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

• hasta: τη γενική του πληθυντικού αριθμού 

• bello: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού 

• beneficiis: τη γενική του ενικού αριθμού 

• annis: την κλητική του ενικού αριθμού 

• sapientiam: την αφαιρετική του ενικού αριθμού 

Μονάδες 6 

 

Γ1. β. Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

• adligat: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στον Παρακείμενο 

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

• stupet: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Υπερσυντελίκου 

• gaudent: το ίδιο πρόσωπο στον Μέλλοντα 

• parabant: το δεύτερο ενικό και το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του 

Μέλλοντα 

• erat: το τρίτο πληθυντικό της Οριστικής του Μέλλοντα 

Μονάδες 6 

 

Γ2. α. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού των παρακάτω 

συνεκφορών: calceis pennatis, ingenium validum. 

Μονάδες 4 

 

Γ2. β. se: Να γράψετε την ίδια πτώση των υπόλοιπων προσώπων σε ενικό και 

πληθυντικό αριθμό. 

Μονάδες 2 

  

 



 

 

Γ2. γ. eis: Να κλίνετε το ουδέτερο γένος στον ενικό αριθμό και το θηλυκό στον 

πληθυντικό αριθμό. 

Μονάδες 2 

 

Γ3. α. delet: Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο δεύτερο ενικό και πληθυντικό 

πρόσωπο της Οριστικής. 

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. propulsabant: Να κλίνετε τον ενικό αριθμό της Οριστικής του Παρακειμένου και 

τον πληθυντικό αριθμό της Οριστικής του Συντ. Μέλλοντα. 

Μονάδες 4 

 

Δ1. α. In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant.: Να 

κάνετε πλήρη συντακτική ανάλυση  της περιόδου. 

Μονάδες 7 

 

Δ1. β. propter sapientiam: Να δηλώσετε με ισοδύναμο τρόπο το εξωτερικό 

αναγκαστικό αίτιο. 

Μονάδες 3 

 

Δ2. α. inter se certabant: Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για τα υπόλοιπα πρόσωπα 

μεταβάλλοντας τον χρόνο του ρήματος σε Οριστική Συντελεσμένου Μέλλοντα. 

Μονάδες 4 

 

Δ2. β. Να εντοπίσετε όλες τις απρόθετες αφαιρετικές του 1ου αποσπάσματος και να τις 

χαρακτηρίσετε συντακτικά. 

Μονάδες 6 

 

 

 


