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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
17-4-2021 

 

Α. Κείμενα 

 

[…] Silvae et solitudo sunt magna incitamenta cogitatiōnis. Cum in venatiōnibus eris, licēbit tibi 

quoque pugillāres adportāre: vidēbis non Diānam in montibus sed Minervam errāre. Vale! 

 

[…] Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere 

dolōre magno cultrum extrahit et delictum punīre parat. Populum concitat et Tarquinio 

imperium adimit. Liber iam populus Rōmānus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium 

Collatīnum, deligere constituit. 

 

[…] Tu Aenēam ad caelum feres. Postea lūlus, Aenēae filius, regnum ab Lavinio transferet et 

Albam Longam muniet. […] Rōmānis imperium sine fine erit. Caesar Augustus, ab Iūlo ortus, 

Belli portas claudet et Saturnium regnum restituet. Hunc tu, ut Aenēam, in caelo accipies. 

 

[…] Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italiā fuit, 

apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit et delēvit. […] 

Postquam XIV annos in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt. Ibi 

Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. Denique cum P. Scipiōne apud Za-

mam dimicāvit, sed Rōmāni victoriam reportavērunt. 

 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιο σας. 

Μονάδες 40 

 

Παρατηρήσεις 

Β1. α. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit: Στην παραπάνω 

πρόταση να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό (όπου αυτό είναι δυνατό). 

Μονάδες 4 
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Β1. β. Για τους παρακάτω τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείτε: 

• magna incitamenta: την ονομαστική του άλλου αριθμού 

• pugillares: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• montibus: την αιτιατική του ίδιου αριθμού 

• vulnere: την ονομαστική του άλλου αιρθμού 

• cultrum: την κλητική του ίδιου αριθμού 

• Tarquinio: την κλητική του ίδιου αριθμού 

• caelum: την ίδια πτώση του άλλου αιρθμού 

• fine: τη γενική του άλλου αριθμού 

• quae: την ίδια πτώση και τον ίδιο αριθμό για το ουδέτερο γένος 

• elephantis: τη γενική του ίδιου αριθμού 

• eum: την ονομαστική και τη δοτική του πληθυντικού αριθμού για το ουδέτερο γένος. 

Μονάδες 11 

 

Β2. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείται:  

• eris: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

• adportare: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 

• interficit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα και του Μέλλοντα στην 

άλλη φωνή 

• extrahit: το απαρέμφατο του Συντελεσμένου Μέλλοντα στην άλλη φωνή 

• punire: την αφαιρετική του ενικού αριθμού, του αρσενικού γένους της μετοχής του 

Ενεστώτα 

• adimit: τη γενική του πληθυντικού αριθμού, του θηλυκού γένους της μετοχής του Μέλλοντα 

• deligere: τον ίδιο τύπο στον Παρακείμενο στην ίδια φωνή 

• constituit: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην Οριστική του Ενεστώτα στην άλλη 

φωνή 

• feres: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα και των δύο φωνών 

• claudet: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου στην άλλη φωνή 

• seiungunt: το απαρέμφατο του Ενεστώτα στην άλλη φωνή 

• transiit: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα και του 

Παρακειμένου 
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• complevit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρατατικού στην άλλη 

φωνή 

• componere: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Υπερσυντελίκου στην ίδια 

φωνή 

• reportaverunt: τα απαρέμφατα του ίδιου χρόνου και στις δύο φωνές 

Μονάδες 15 

Γ1. α. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές χρονικές προτάσεις των παραπάνω 

αποσπασμάτων. 

Μονάδες 6 

Γ1. β. in Italia: Αφού προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία του παραπάνω εμπρόθετου 

προσδιορισμού, στη συνέχεια να τον αντικαταστήσετε με τα τοπωνύμια Cannae, -arum και De-

lus,-i (Δήλος) διατηρώντας την ίδια επιρρηματική σημασία. 

Μονάδες 5 

Γ1. γ. licēbit tibi quoque pugillāres adportāre: Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση στην 

παραπάνω πρόταση. 

Μονάδες 5 

Γ2. α. Να εντοπίσετε όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του χρόνου των παραπάνω 

αποσπασμάτων. 

Μονάδες 6 

Γ2. β. errare (1ο απόσπασμα) και componere (4ο απόσπασμα): Για τα παραπάνω 

απαρέμφατα να δηλώσετε το είδος τους και να επισημάνετε το υποκείμενο του καθενός 

αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

Γ2. γ. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere cupīvit: Να αντικαταστήσετε το ρήμα 

cupivit από το ρήμα impero (1η συζυγία), διατηρώντας τον χρόνο, την έγκλιση και τη φωνή 

και επιφέροντας τις απαραίτητες αλλαγές. Προς διευκόλυνση της σύνταξης να 

χρησιμοποιήσετε και το ουσιαστικό milites, militum (γ΄ κλίση). Στη νέα πρόταση που θα 

δημιουργήσετε να επισημάνετε τον συντακτικό ρόλο του απαρεμφάτου.  

Μονάδες 4 


