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Διαγώνιςμα Λατινικών 

Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιςτικών Σπουδών 

Ημερομηνύα: 07-01-2023 

Α. Κείμενα 

1ο απόςπαςμα 

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. 

2ο απόςπαςμα 

Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum 

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

habebat. 

3ο απόςπαςμα 

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

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

4ο απόςπαςμα 

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

«Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium 

cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare 

possunt». 

Α1. Να μεταφρϊςετε ςτο τετρϊδιό ςασ από το 2ο απόςπαςμα το χωρύο «Gloriae 

Vergili… honorabat», το 3ο και το 4ο απόςπαςμα. 

Μονάδεσ 20 

Β. Παρατηρήςεισ 

B1. Να ελϋγξετε την εγκυρότητα των παρακϊτω προτϊςεων, ςημειώνοντασ δύπλα από 

κϊθε αριθμό το γρϊμμα Σ, αν η πρόταςη εύναι ωςτό ό το γρϊμμα Λ, αν η πρόταςη εύναι 

Λανθαςμϋνη.  
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1. Η ςχϋςη του Ρωμαύου λογοτϋχνη με το ελληνικό πρότυπο εύναι η δημιουργικό 

πρόςληψη (“imitatio”) και ο ανταγωνιςμόσ(“aemulatio”). 

2. Πλόθοσ λατινικϋσ λϋξεισ και μαζύ με αυτϋσ τα αντύςτοιχα πολιτιςμικϊ φορτύα 

μεταφϋρονται και πολιτογραφούνται ςτο ελληνικό λεξιλόγιο. 

3. Η επύδραςη των ελληνικών προτύπων επϋτρεψε την παραγωγό λόγιασ και υψηλόσ 

λογοτεχνύασ με προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ ςτουσ Ρωμαύουσ. 

4. Σα διϊφορα λογοτεχνικϊ εύδη τησ ρωμαώκόσ λογοτεχνύασ ακολουθούν διαφορετικό 

εξϋλιξη από την αντύςτοιχη ελληνικό. 

5. Οι Ρωμαύοι χρηςιμοποιούςαν το εθνικό επύθετο «Ρωμαύοσ» και για τη γλώςςα τουσ.  

Μονάδεσ 10 

 

Β2. Να εντοπύςετε για τισ παρακϊτω λϋξεισ τησ νϋασ ελληνικόσ γλώςςασ τισ αντύςτοιχεσ 

ετυμολογικϊ ςυγγενεύσ λϋξεισ τησ λατινικόσ.  

λιμπεραλιςτόσ, ύφεςη, ιςτύο, βατόρασ, ςπεκουλαδόροσ.  

Μονάδεσ 10 

Γ1. α. speculatores nostri eos prope esse nuntiant: Να μεταφϋρετε τουσ κλιτούσ 

τύπουσ τησ παραπϊνω πρόταςησ ςτον ϊλλο αριθμό, όπου εύναι δυνατόν.  

Μονάδεσ 4 

Γ1. β. Να γρϊψετε τουσ τύπουσ που ζητούνται για τισ παρακϊτω λϋξεισ: 

• calceis pennatis: την αιτιατικό του ύδιου αριθμού  

• animum tenerum: 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 

• mente: τη γενικό του ϊλλου αριθμού  

• civitas: τη γενικό του πληθυντικού αριθμού 

• interpretes: την ύδια πτώςη του ϊλλου αριθμού  

• iudices: την κλητικό του ϊλλου αριθμού  

• Legatos omnes: την αφαιρετικό του ενικού αριθμού  

• his verbis: την ύδια πτώςη του ϊλλου αριθμού  

• Vim: την αιτιατικό του πληθυντικού αριθμού  

Μονάδεσ 11 

Γ2. α. Να γρϊψετε τουσ τύπουσ που ζητούνται για τα παρακϊτω ρόματα: 

• advolat: το ςουπύνο 

• stupet: τον ύδιο τύπο ςτον παρακεύμενο 

• gaudent: το β΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του μϋλλοντα 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



3 
 

• habebat: το α΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του παρατατικού και του 

υπερςυντελύκου 

• honorabat: το απαρϋμφατο του Ενεςτώτα 

• iacebat: το ςουπύνο 

• stat: το γ΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του ςυντελεςμϋνου μϋλλοντα ςτην 

ύδια φωνό 

• sumus: το γ΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του υπερςυντελύκου 

• importare: το γ΄ ενικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του μϋλλοντα ςτην ύδια φωνό  

• admonet: το β΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του παρακειμϋνου ςτην ύδια 

φωνό  

• cavere: το ςουπύνο 

• debetis: το ύδιο πρόςωπο του ϊλλου αριθμού για την οριςτικό του υπερςυντελύκου 

Μονάδεσ 12 

Γ2. β. possunt: Να γρϊψετε το β΄ πληθυντικό πρόςωπο τησ οριςτικόσ του μϋλλοντα του 

παρακειμϋνου και του ςυντελεςμϋνου μϋλλοντα.  

Μονάδεσ 3 

Δ1. α. Monumentum eius pro templo habebat: Να επιφϋρετε τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ, 

ώςτε να δηλώςετε την αυτοπϊθεια με κτόςη. τη ςυνϋχεια να επιςημϊνετε τισ 

ςυντακτικϋσ και νοηματικϋσ διαφοροποιόςεισ που προκύπτουν με βϊςη τη νϋα 

πρόταςη που ϋχετε δημιουργόςει.  

Μονάδεσ 4 

Δ1. β. το 4ο απόςπαςμα να εντοπύςετε όλα τα απαρϋμφατα, να επιςημϊνετε το εύδοσ 

του καθενόσ και ςτη ςυνϋχεια να γρϊψετε το υποκεύμενό του, επιςημαύνοντασ αν 

πρόκειται για ταυτοπροςωπύα ό ετεροπροςωπύα.  

Μονάδεσ 12 

Δ1. γ. Μεταξύ των 4 αποςπαςμϊτων να εντοπύςετε τισ δευτερεύουςεσ προτϊςεισ και να 

γρϊψετε το εύδοσ τησ καθεμιϊσ. 

Μονάδεσ 3 

Δ2. α.  speculatores nostri eos prope esse nuntiant: Να μετατρϋψετε το ρόμα ςε β΄ 

ενικό πρόςωπο οριςτικόσ υπερςυντελύκου και ςτη ςυνϋχεια να επιφϋρετε τισ 

απαραύτητεσ αλλαγϋσ, ώςτε να δηλώνετε το φαινόμενο τησ ταυτοπροςωπύασ επύ του 

ειδικού απαρεμφϊτου (φαινόμενο λατινιςμού).  

Μονάδεσ 3 

Δ2. β. Να επιςημάνετε τη ςυντακτική λειτουργία των παρακάτω λέξεων: 

Repente, Aethiopiae, pro templo, sine mente, de collibus. 

Μονάδεσ 5 
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