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Διαγώνισμα Λατινικών 

Β΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 12-11-2022 

 

Α. Κείμενα 

1ο απόσπασμα 

Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum 

turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Aeneas 

reginae insidias Graecorum renarrat. Regina Aenean amat et Aeneas reginam. 

2ο απόσπασμα 

Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet !» Tum Cepheus Andromedam ad 

scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis 

advolat; puellam videt et stupet forma puellae.  

3ο απόσπασμα 

Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter 

sapientiam validum erat. 

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το 2ο και το 3ο απόσπασμα. 

Μονάδες 20 

Β. 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 γενέθλιος χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι το 240 π.Χ., όταν ο 

Τερέντιος μετέφρασε στα Λατινικά την Οδύσσεια. 

2) Οι ομοιότητες της λατινικής και της ελληνικής γλώσσας οφείλονται στην κοινή 

καταγωγή από την Ινδοευρωπαϊκή. 

3) Η λατινική γλώσσα ήταν η διάλεκτος των Λατίνων, των κατοίκων της περιοχής του 

Βατικανού, όπου βρίσκεται και η Ρώμη. 

4) Βασικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι η στενή συνάφειά της με 

την ελληνική γλώσσα και γραμματεία. 
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5) Σύμφωνα με την περιγραφική διαίρεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας διακρίνονται η 

δημοκρατική και η αυτοκρατορική εποχή. 

Μονάδες 10 

Β2. Να εντοπίσετε για τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας τις αντίστοιχες 

ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της λατινικής.  

σοσιαλισμός, βεντάλια, Σκόπελος, μοτοσικλέτα, καλσόν. 

Μονάδες 10 

Γ1.α. Vir reginae insidias Graecorum renarrat: Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους 

της παραπάνω πρότασης στον άλλο αριθμό (όπου αυτό είναι δυνατόν). 

Μονάδες 5 

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

• nato: την κλητική του ίδιου αριθμού 

• sociis: την κλητική του άλλου αριθμού 

• pontum: τη γενική του άλλου αριθμού 

• novam patriam: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού 

• incolis: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

• deo: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 

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

• calceis pennatis: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• ingenium validum: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• eis: την αιτιατική του ενικού αριθμού του θηλυκού γένους 

Μονάδες 10 

Γ2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα: 

• turbant: τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο 

• respondet: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην 

ίδια φωνή 

• placet: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου στην 

ίδια φωνή 

• movet: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του 

συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή  

• videt: το σουπίνο 

• stupet: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του 

παρακειμένου στην ίδια φωνή 

• consultabant: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην οριστική του μέλλοντα 

• erat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του 

υπερσυντελίκου 

Μονάδες 11 
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Γ2.β. adligat: Να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του 

παρακειμένου και του υπερσυντελίκου. 

Μονάδες 4 

Δ1.α. eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat: 

Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση των όρων της παραπάνω περιόδου. 

Μονάδες 8 

Δ1.β. Στο πρώτο (1ο) και στο δεύτερο (2ο) απόσπασμα να εντοπίσετε τις αφαιρετικές 

(εμπρόθετες και απρόθετες) και να επισημάνετε την επιρρηματική σημασία της 

καθεμιάς.  

Μονάδες 6 

Δ1.γ. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα ρήματα που συντάσσονται με δοτική.  

Μονάδες 4 

Δ2.α. ex annis: Να δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου προσδιορισμού 

και στη συνέχεια να τον γράψετε εκ νέου με όλους τους πιθανούς ισοδύναμους 

τρόπους.  

Μονάδες 4 

Δ2.β. belua ad Andromedam se movet: Στην παραπάνω πρόταση να αντικαταστήσετε 

το υποκείμενο του ρήματος movet, δηλαδή το belua με το δεύτερο πρόσωπο της 

προσωπικής αντωνυμίας για τον πληθυντικό αριθμό, επιφέροντας τις απαραίτητες 

αλλαγές και διατηρώντας το ίδιο συντακτικό φαινόμενο.  

Μονάδες 5 

Δ2.γ. Regina Aenean amat: Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα, 

αφού πρώτα μετατρέψετε το ρήμα στην οριστική του μέλλοντα. 

Μονάδες 3 

 

 


