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Τμήμαηα: Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιζηικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 15-1-2022 

Α. Κείμενα 

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

hasta beluam delet et Andromedam liberat. 

Rōmāni in suppliciis deōrum magnifici sed domi parci erant. Iustitiā inter se certābant et 

patriam curābant. 

Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro 

templo habebat. 

Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt 

magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim 

liberi esse possumus. 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: 

«Hostes adventare audio; […] hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum 

perpetrare possunt». 

Β. Παρατηρήσεις 

Β1. Να μεταφρϊςετε τα παραπϊνω αποςπϊςματα ςτο τετρϊδιό ςασ. 

Μονάδες 20 

Β2. α. Να εντοπύςετε τισ λατινικϋσ λϋξεισ των κειμϋνων οι οπούεσ ςυνδϋονται 

ετυμολογικϊ με τισ παρακϊτω λϋξεισ τησ νϋασ ελληνικόσ γλώςςασ:  

βόλεώ, κούραςη, μνόμη, μαϋςτροσ, ςυλλογό, ιςτόσ, μϊςτορασ, κολώνα, μαντεύο, 

φονταμενταλιςμόσ.  

Μονάδες 10 

Β2. β. forma, patriam, verbis, domi, calceis: Αφού αποδώςετε ςτα ελληνικϊ τισ 

παραπϊνω λϋξεισ των λατινικών κειμϋνων να χρηςιμοποιόςετε τισ ελληνικϋσ λϋξεισ ςε 

αντύςτοιχεσ προτϊςεισ τησ νϋασ ελληνικόσ γλώςςασ. 

Μονάδες 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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Γ1. α. Eum ut puer magistrum honorabat: Στην παραπϊνω πρόταςη να μεταφϋρετε 

τουσ κλιτούσ τύπουσ ςτον ϊλλο αριθμό.  

Μονάδες 2 

Γ1. β.  Για τα παρακϊτω ουςιαςτικϊ-ςυνεκφορϋσ να γρϊψετε τουσ τύπουσ που 

ζητούνται: 

• calceis pennatis: την κλητικό του ϊλλου αριθμού 

• suppliciis: την ονομαςτικό του ύδιου αριθμού 

• deōrum: την ονομαςτικό του ύδιου αριθμού 

• Neapoli: την αιτιατικό του ύδιου αριθμού 

• corpora nostra: την ονομαςτικό του ϊλλου αριθμού, αφού πρώτα μετατρϋψετε την 

αντωνυμύα ώςτε να δηλώνει το β΄ πρόςωπο για ϋναν κτότορα 

• civitas: την αιτιατικό του ϊλλου αριθμού 

• ministri: την κλητικό του ϊλλου αριθμού 

• interpretes: τη γενικό του ύδιου αριθμού 

• iudices: την κλητικό του ϊλλου αριθμού 

• liberi: τη γενικό του πληθυντικού αριθμού, του θηλυκού γϋνουσ  

• Milites: την ονομαςτικό και των δύο αριθμών 

• his verbis: την αιτιατικό του ύδιου αριθμού  

• collibus: την αφαιρετικό του ϊλλου αριθμού  

Μονάδες 13 

 

Γ2. α. Για τουσ παρακϊτω ρηματικούσ τύπουσ να γρϊψετε τουσ τύπουσ που ζητούνται:  

• advolat: το τρύτο πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του παρακειμϋνου ςτην ύδια 

φωνό  

• iacebat: το ύδιο πρόςωπο του ϊλλου αριθμού ςτην οριςτικό του υπερςυντελύκου 

ςτην ύδια φωνό  

• habebat: το τρύτο πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του ςυντελεςμϋνου 

μϋλλοντα ςτην ύδια φωνό  

• stat: το πρώτο πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του μϋλλοντα και του 

ςυντελεςμϋνου μϋλλοντα ςτην ύδια φωνό  

• sumus: το δεύτερο πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του παρατατικού και του 

υπερςυντελύκου  

• importare: το τρύτο πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του μϋλλοντα ςτην ύδια 

φωνό  

• iubet: το ύδιο πρόςωπο του ϊλλου αριθμού ςτην οριςτικό του παρακειμϋνου ςτην 

ύδια φωνό 

• solent: τον ύδιο τύπο ςτον μϋλλοντα 

• perpetrare: το δεύτερο ενικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του παρατατικού ςτην ύδια 

φωνό  

Μονάδες 9 

 

Γ2. β. possumus: Να γύνει χρονικό αντικατϊςταςη ςτο δεύτερο πληθυντικό πρόςωπο 

τησ οριςτικόσ όλων των χρόνων. 

Μονάδες 6 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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Γ3. α. inter se certābant: Να δηλώςετε την αλληλοπϊθεια για το δεύτερο πρόςωπο, 

αφού πρώτα μετατρϋψετε το ρόμα ςτην οριςτικό του υπερςυντελύκου, επιφϋροντασ τισ 

απαραύτητεσ αλλαγϋσ.  

Μονάδες 2 

 

Γ3. β. Monumentum eius pro templo habebat: Να επιφϋρετε τισ απαραύτητεσ 

αλλαγϋσ ςτην παραπϊνω πρόταςη ώςτε να δηλώνεται αυτοπϊθεια με κτόςη. Να 

επιςημϊνετε τη ςυντακτικό και τη νοηματικό διαφορϊ που προκύπτει ςτη νϋα πρόταςη 

που ϋχετε δημιουργόςει ςε ςχϋςη με την αρχικό. 

Μονάδες 4 

 

Γ3. γ. hostes enim de collibus advolare solent: Να αντικαταςτόςετε το ρόμα solent  

με τα αντύςτοιχα ρόματα  iubeo και impero, αφού πρώτα τα μετατρϋψετε ςε οριςτικό 

μϋλλοντα. Ωσ υποκεύμενο των δύο ρημϊτων να θεωρόςετε το imperator, επιφϋροντασ 

τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ ςτην αρχικό πρόταςη.  

Μονάδες 6 

 

Γ4. α. Στο πϋμπτο απόςπαςμα να εντοπύςετε τα απαρϋμφατα, να επιςημϊνετε το εύδοσ 

του καθενόσ καθώσ και το υποκεύμενό τουσ, αναφϋροντασ και το αντύςτοιχο ςυντακτικό 

φαινόμενο.  

Μονάδες 8 

 

Γ4. β. domi: Να γρϊψετε τισ υπόλοιπεσ επιρρηματικϋσ ςημαςύεσ. 

Μονάδες 4 

 

Γ4. γ. Rōmāni in suppliciis deōrum magnifici sed domi parci erant: Στην παραπϊνω 

περύοδο να αντικαταςτόςετε το υποκεύμενο με την προςωπικό αντωνυμύα του 

δεύτερου προςώπου για τον ενικό αριθμό και να επιφϋρετε τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ. 

Ωσ προσ το γϋνοσ τησ προςωπικόσ αντωνυμύασ να θεωρόςετε το φυςικό γϋνοσ του 

καθενόσ ςασ.  

Μονάδες 3 

 

Γ4. δ. forma, deōrum, interpretes: Να αποδώςετε τον ςυντακτικό ρόλο των 

παραπϊνω λϋξεων. 

Μονάδες 3 

 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




