
 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. 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. 

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus 

Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam 

maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit.  

Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus 

moenia Martia condet. Romanosque de suo nomine apellabit. Romanis imperium sine fine erit. 

Caesar Augustus, ab Iulo ortus, Belli portas claudet et Saturnium regnum restituet. Hunc tu, ut 

Aeneam, in caelo accipies. 

 

A. Να μεταφράςετε τα κείμενα 

Μονάδεσ 40 

 

Β1. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται για τθν καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ:  

mens: τη γενική πληθυντικοφ  

civitatis: την αφαιρετική ενικοφ  

legibus: την γενική ενικοφ  

ministri: την κλητική ενικοφ  

iudices: τη δοτική πληθυντικοφ  

omnes: την αιτιατική ενικοφ 

servi: τη γενική πληθυντικοφ 

regum: τη δοτική ενικοφ  

hoc: τη δοτική ενικοφ του θηλυκοφ  

imperium: την αιτιατική πληθυντικοφ  

uxor: την κλητική πληθυντικοφ  



 

 

eam: την αιτιατική ενικοφ του αρςενικοφ  

femina: την αφαιρετική πληθυντικοφ  

quos: την αιτιατική πληθυντικοφ του ουδετζρου  

nomine: την ονομαςτική ενικοφ  

 Μονάδεσ 15 

 

Β2. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται για τθν καθεμία από τισ παρακάτω λζξεισ:  

       stat: β’ ενικό παρατατικοφ και γ΄ ενικό μζλλοντα  

possumus: τα απαρζμφατα όλων των χρόνων 

perdit: γ’ ενικό ςυντελεςμζνου μζλλοντα και ςουπίνο 

laedit: β’ πληθυντικό μζλλοντα και β’ ενικό παρακειμζνου  

nutriet: γ’ πληθυντικό παρακειμζνου και β’ ενικό παρατατικοφ  

condet: β’ ενικό ενεςτώτα και β’ πληθυντικό υπερςυντζλικου  

claudet: α’ πληθυντικό ενεςτώτα και υπερςυντζλικου  

restituet: γ’ πληθυντικό ςυντελεςμζνου μζλλοντα και ςουπίνο  

Μονάδεσ 15 

 

Γ1. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικώσ οι παρακάτω λζξεισ:  

      Consilium, legum, interpretes, omnes,  esse, ultimus, regum, pudicitiam, uxoris, maestam,  

      cultro, quos, sine fine, ortus, Saturnium  

Μονάδεσ 15 

 

Γ2. Να μεταφζρετε τισ προτάςεισ ςτον αντίθετο αριθμό  

      Legiones conlocant in illis locis 

      Hic suum regnum perdit 

      Pater puellae invenit eam maestam 

      Illi ex vulnere dolore magno cultrum extrahunt  

Μονάδεσ  10 

 

Γ3. «Filius eius pudicitiam Lucretiae laedit»: Να κάνετε τισ απαραίτητεσ αλλαγζσ ώςτε να  

      δηλώνεται κτήςη με αυτοπάθεια  

Μονάδεσ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!!! 


