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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κείμενο Ι
Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt.
Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat. Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā.
Poētam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amīca poētae.
Κείμενο ΙΙ
Aeneas est filius Anchisae. Troia est patria Aeneae. Graeci oppugnant Troiam et expugnant dolo.
Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis navigat ad Italiam. Sed venti turbant pontum et portant
Aenean in Africam. Ibi Dido regina fundat novam patriam. Aeneas renarrat reginae insidias
Graecorum. Regina amat Aenean et Aeneas reginam. Denique Aeneas navigat in Italiam et regina
exspirat.

Παρατηρήσεις Α΄ Ομάδας
Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω κείμενα .
Μονάδες 30
Α2. «Epistulis contra iniuriam repugnant (ενν. poeta)».Με βάση τις γνώσεις σας και το κείμενο Ι
ποια είναι η αδικία που έγινε στον ποιητή και ποια τα όπλα του εναντίον της; Να τεκμηριώσετε
την απάντησή σας με αποσπάσματα του κειμένου.
Μονάδες 10
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Παρατηρήσεις Β΄ Ομάδας
Β1. «Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam
adversam deplōrat».
Ibi Dido regina fundat novam patriam. Aeneas renarrat reginae insidias Graecorum. Regina amat
Aenean et Aeneas reginam. Denique Aeneas navigat in Italiam et regina exspirat.
Από τα αποσπάσματα:
α) να εντοπίσετε όλα τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά ακόμη και τα κύρια ονόματα και να τα
μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό.
Μονάδες 10
β) να εντοπίσετε όλα τα ρήματα και να κάνετε χρονική αντικατάσταση

Μονάδες 10
Β2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται:

incolis: αιτιατική ενικού
miseriae: δοτική στον ίδιο αριθμό
filiam: αφαιρετική πληθυντικού
barbaris : ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
nato : ονομαστική πληθυντικού
barbaris : ονομαστική πληθυντικού
se: δοτική ενικού α’ προσώπου
miseriae : κλητική ενικού
suā: αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους του β’ προσώπου
novam : γενική ενικού ουδετέρου γένους
navigat : β’ ενικό πρόσωπο παρακειμένου οριστικής ενεργητικής φωνής
fundat : γ’ πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα οριστικής ενεργητικής φωνής
repugnat. : γ’ πληθυντικό πρόσωπο συντελεσμένου μέλλοντα οριστικής ενεργητικής φωνής

Μονάδες 10
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Παρατηρήσεις Γ΄ Ομάδας
Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους των κειμένων:
poēta, in terrā, Rōmam (το πρώτο των κειμένων), querelārum, adversam, de terrā, curae, amīca,
contra iniuriam, cum sociis

Μονάδες 20
Γ2. Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat.Να μεταφέρετε τους κλιτούς
τύπους στον άλλο αριθμό.
Μονάδες 5
Γ3. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε από μια ομόρριζη λέξη στη
νέα ελληνική:
miseriae, poeta, barbaris, patriam

Μονάδες 5
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