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Διαγώνισμα Λατινικών 

Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 

Ημερομηνία: 18-2-2023 

 

Α. Κείμενα 

1ο απόσπασμα 

Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. 

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

«Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant.[…] hostes enim 

de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt». 

2ο απόσπασμα 

Silvae et solitudo sunt magna incitamenta cogitationis. Cum in venationibus eris, licebit 

tibi quoque pugillares adportare: videbis non Dianam in montibus sed Minervam 

errare.  

3ο απόσπασμα 

Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. Populum 

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

Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere constituit. 

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το 1ο και το 3ο απόσπασμα. 

Μονάδες 20 

Παρατηρήσεις 

Β1. Να ελέγξετε την εγκυρότητα των παρακάτω προτάσεων, σημειώνοντας δίπλα από 

κάθε αριθμό το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή ή το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

1. Η Λατινική γλώσσα ήταν η διάλεκτος των Λατίνων, δηλαδή των κατοίκων της 

περιοχής του Βατικανού, στην οποία βρίσκεται και η Ρώμη. 

2. Η κωμωδία- ο τελευταίος ώριμος καρπός των Ελλήνων-είναι το πρώτο είδος που 

ωριμάζει στη Ρώμη. 

3. Οι «Επωδοί» (“Epodi”) και οι «Ωδές» (“Carmina”) είναι έργα του Οβιδίου. 
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4. Κορυφαίοι Ρωμαίοι ελεγειακοί ποιητές ήταν ο Τίβουλλος, ο Προπέρτιος και ο 

Οράτιος. 

5. Κατά την εποχή του Αυγούστου επικρατεί το φαινόμενο της στρατευμένης 

λογοτεχνίας. 

Μονάδες 10 

Β2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της λατινικής γλώσσας που υπάρχουν στη Στήλη Α΄ με 

τις ετυμολογικά συγγενείς της νέας ελληνικής που υπάρχουν στη Στήλη Β΄.   

Στήλη Α΄  Στήλη Β΄  
i. imperat 1. υλοτόμος 

ii. videbis 2. πέναλτι 
iii. silvae 3. ιδεατός  
iv. deligere 4. ιμπεριαλιστής 
v. punire 5. λεζάντα 

 

Γ1.α. Milites his verbis admonet: Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους της παραπάνω 

πρότασης στον άλλο αριθμό, όπου αυτό είναι δυνατόν.  

Μονάδες 4 

Γ1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις: 

 omnes: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους 

 collibus: τη γενική του ίδιου αριθμού 

 militum: την κλητική του άλλου αριθμού 

 solitudo: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού 

 montibus: την αιτιατική του ίδιου αριθμού 

 magna incitamenta: τη γενική του άλλου αριθμού 

 vulnere: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 

 cultrum: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

 Tarquinio: την κλητική του ίδιου αριθμού 

 imperium: την γενική του ίδιου αριθμού 

 consules: την αφαιρετική του άλλου αριθμού. 

Μονάδες 11 

 

Γ2. Για τα παρακάτω ρήματα να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

 importare: τη γενική του πληθυντικού αριθμού, του θηλυκού γένους της μετοχής 

του ενεστώτα 

 iubet: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια 

φωνή 

 audio: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην άλλη φωνή 

 perpetrare: Ι) το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην 

ίδια φωνή 

                       ΙΙ) το απαρέμφατο του παρακειμένου στην άλλη φωνή 

 possunt: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του 

συντελεσμένου μέλλοντα 
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 adportare: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην 

ίδια φωνή 

 extrahit: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

 punire: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

 concitat: το απαρέμφατο του συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή 

 adimit: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή  

 deligere: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου στην 

ίδια φωνή  

 constituit: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού, του ουδετέρου γένους των 

μετοχών ενεστώτα και μέλλοντα  

Μονάδες 15 

 

Δ1.α. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: Να αντικαταστήσετε το 

ρήμα iubet με το ρήμα impero, αφού πρώτα το μετατρέψετε στην οριστική του 

υπερσυντελίκου, επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές. 

Μονάδες 6 

 

Δ1.β. licebit tibi quoque pugillares adportare: Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση 

των όρων της παραπάνω πρότασης.  

Μονάδες 5 

 

Δ1.γ. Ex quibus: Να δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου προσδιορισμού 

και να τον αποδώσετε με ισοδύναμο τρόπο.  

Μονάδες 3 

 

Δ2.α. Στο 2ο και 3ο απόσπασμα να εντοπίσετε τα απαρέμφατα, να επισημάνετε το 

είδος του καθενός (ειδικό ή τελικό) καθώς και το υποκείμενό του, επισημαίνοντας κάθε 

φορά το φαινόμενο που παρατηρείται (ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία). 

Μονάδες 8 

 

Δ2.β. Στο 2ο και 3ο απόσπασμα να εντοπίσετε τις αφαιρετικές (εμπρόθετες και 

απρόθετες) και να δηλώσετε τη συντακτική λειτουργία της καθεμιάς. 

Μονάδες 5 

 

Δ2.γ. Μεταξύ των τριών αποσπασμάτων να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις 

και να επισημάνετε το είδος της καθεμιάς. 

Μονάδες 3 


