
 
 

Σχολικό έτος 2022-2023    Σελίδα 1 

                                                 

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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

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. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  

Μονάδες 30 
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Β1. Να ελέγξετε την εγκυρότητα των παρακάτω προτάσεων, γράφοντας το γράμμα Σ, αν η 

πρόταση είναι Σωστή ή το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι Λάθος. 

i. Οι Ρωμαίοι «δανείστηκαν» από τους Έλληνες το αλφάβητό τους. 

ii. Για τη χρονική περίοδο μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. διαθέτουμε ελάχιστα γραπτά μνημεία 

χωρίς λογοτεχνική αξία. 

iii. Το 240 π.Χ. ο Έλληνας αιχμάλωτος πολέμου από τον Τάραντα , Λίβιος Ανδρόνικος , 

οργανώνει στη Ρώμη παραστάσεις θεάτρου στα ελληνικά. 

iv. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε την Ιλιάδα του Ομήρου , χρησιμοποιώντας ένα εντόπιο 

μέτρο , τον «σαντούρνιο» στίχο. 

v. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δημιουργήθηκε υπό την επίδραση της ελληνικής γραμματείας. 

 Μονάδες 10 

 

Β2. Να εντοπίσετε τις λατινικές λέξεις των κειμένων που συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω 

λέξεις της νέας ελληνικής: πλήρης , φορτούνα, κοντράρω, σοσιαλισμός, ναυαγός, βεντάλια, 

ρήγας, τερακότα, ενικός, κούρα.  

Μονάδες 10 

 

Β3α.Να γράψετε τη σημασία των παρακάτω λατινικών φράσεων στα Νέα ελληνικά:  

i. A.D. Anno Domini 

ii. altera pars  

iii. ad populum 

iv. altera pars 

v. A.M. (Ante Meridiem) 

Μονάδες 8 

B3β. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λατινικές φράσεις σε μια περίοδο λόγου στα νέα 

ελληνικά, ώστε να διαφαίνεται η σημασία τους: 

i. A.C. (ante Christum) 

ii.  a priori 

Μονάδες 2 
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Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις. 

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 

Γ2. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: 

deplōrat, excruciant, est, portant 

Μονάδες 10 

Γ3.  Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό. 

Epistulae plenae querelārum sunt. 

Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat. 

Sed venti turbant pontum et portant Aenean in Africam. 

Epistulis contra iniuriam repugnant. 

 

Μονάδες 10 

 

 

Δ1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους:  

in terrā, querelārum, contra iniuriam, regina (το πρώτο του κειμένου), novam 

 

Μονάδες 10 
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