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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ  Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

(1) Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo 

pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. 

(2) Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia 

civitatis posita est in legibus. 

(3) 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». 

(4) Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares; cogitabam aliquid 

enotabamque; etsi retia vacua, plenas tamen ceras habebam. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να γραφεί η μετάφραση όλων των αποσπασμάτων.  

Μονάδες 20 

 

2. Να προσδιορίσετε τις εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, σύμφωνα με τα διαφορετικά 

κριτήρια διαίρεσης που χρησιμοποιούνται. 

Μονάδες 10 
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3. Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Α στήλης με τις ετυμολογικά  συγγενείς λέξεις 

της ελληνικής (αρχαίας και νέας) που δίνονται στη Β στήλη. Μια λέξη στη Β στήλη 

περισσεύει. 

                                       ΣΤΗΛΗ  Α.                                ΣΤΗΛΗ  Β. 

 

a. collis 1. θηρίο 

b. quattuor 2. χειμώνας 

c. hiberna 3. τέσσερις 

d. castra 4. κάστρο 

 5. κολωνός 

 

Μονάδες 5 

4. Για καθεμία από τις παρακάτω νεοελληνικές λέξεις να βρείτε την ετυμολογικά συγγενή 

λέξη στα λατινικά, που βρίσκεται στα  δοθέντα προς μετάφραση αποσπάσματα: άνεμος, 

επικός, φονταμενταλισμός, αγροτεμάχιο, σαμπάνια. 

Μονάδες 5 

 

5. a posteriori, casus belli, terra incognita, alter ego, a  priori:  να τοποθετηθούν οι λατινικές 

φράσεις στην κατάλληλη πρόταση, ώστε το νόημα να είναι αποδεκτό. Μια λατινική 

φράση περισσεύει: 

a. Είμαστε χρόνια φίλοι. Ταιριάζουν τα ενδιαφέροντά μας και έχουμε τις ίδιες  

αντιλήψεις. Τον θεωρώ το………………………………. μου. 

b. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το συγκεκριμένο αντικείμενο, για μένα 

είναι…………………………………. 

c. Με τα σημερινά κοινωνικοπολιτικά δεδομένα, η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση 

είναι………………………………………………καταδικασμένη σε αποτυχία. 
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d. Oι προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών αποτέλεσαν …………… για τις 

σχέσεις του κράτους με τα άλλα κράτη – μέλη της Ένωσης. 

Μονάδες 5 

 

6. Με τη φράση που περίσσεψε από την προηγούμενη άσκηση να σχηματίσετε μια περίοδο 

στα Νέα Ελληνικά, στην οποία θα εντάξετε τη φράση με τέτοιο τρόπο,  ώστε το νόημα της 

περιόδου που θα προκύψει να είναι αποδεκτό. 

Μονάδες 5 

7. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

a. Poeta epicus: γενική πληθυντικού 

b. eius: αφαιρετική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

c. agros: κλητική ενικού 

d. Fons: γενική πληθυντικού 

e. Mens: αιτιατική ενικού 

f. Lex: δοτική πληθυντικού 

g. Collibus: γενική ενικού 

h. Vim: αιτιατική πληθυντικού. 

i. Caedem: ονομαστική ενικού 

j. Retia: αφαιρετική ενικού 

 

Μονάδες 10 

 

8. Να συμπληρωθεί ο πίνακας: enim, septendecim, ultimis, et, in, ad, eos, prope, se, aliquid. 

αντωνυμία πρόθεση σύνδεσμος επίρρημα αριθμητικό επίθετο 

      

      

      

 

Μονάδες 5 
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9. Nα τοποθετήσετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον πίνακα που ακολουθεί και να τα 

μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό: vir, libri, locis, agros, civitatis, sententia, militum, retia, 

stilus, ceras. 

 

Α κλίση Αντίθετος 

αριθμός 

Β κλίση Αντίθετος 

αριθμός 

Γ κλίση Αντίθετος 

αριθμός 

      

      

      

      

      

 

Μονάδες 5 

10. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

a. Tenebat: το α πληθυντικό της οριστικής μέλλοντα 

b. Possidebat: το απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

c. Advolare: το γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

d. Perpretrare: το β πληθυντικό οριστικής παρατατικού. 

 

Μονάδες 4 

 

11. Στην παρακάτω ομάδα λέξεων, να υπογραμμίσετε την παρείσακτη /τις  παρείσακτες. 

Ως προς τι διαφοροποιείται/διαφοροποιούνται σε σχέση με τις υπόλοιπες; 

                           Deletis, amatis, deploratis, annis, possidetis, habetis, aequitatis. 

Mονάδα 2 
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12. erat, audio, debetis, possunt, sedebam: να κλιθούν τα ρήματα στον χρόνο και στη φωνή 

που βρίσκονται, σε όλα τα πρόσωπα του αντίθετου αριθμού. 

Μονάδες 7 

 

13. Να γραφεί ο συντακτικός ρόλος των υπογραμμισμένων λέξεων και να δηλωθεί ο 

προσδιοριζόμενος όρος: 

 

i. Το “vir” είναι …………………………… στο ……………… 

ii. Το “ in Campania” είναι………………… στο……………. 

iii. Tο “aequitatis” είναι …………………… στο ……………. 

iv. Το “perpertrare” είναι ……………………… στο…………… 

v. To “aliquid” είναι……………………….. στο……………….. 

 

Μονάδες 5 

 

 


