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Διαγώνισμα περιόδου: Απριλίου 2022  
B΄ Λυκείου 

Μάθημα : Λατινικά Κατεύθυνσης 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ι 

 

Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam 

dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor 

adversarios vincere potuit! 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΙ 

 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii 

fuerat, Athēnas confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum 

repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se venire hominem 

ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem 

simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit 

. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e 

somno eum excitāvit. 

 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα αποσπάσματα.     (μον.20) 
 

1.β. Να σημειώσετε  δίπλα από κάθε πρόταση Σ αν αυτή είναι σωστή 

και Λ αν αυτή είναι λανθασμένη.                             (μον.10) 
 

i. Τα γραπτά μνημεία για τη λατινική μέχρι και τον 3ο π.Χ. αι. 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία.  

ii. Η λογοτεχνική εξέλιξη των Λατίνων συντελείται με την επαφή των 

Ρωμαίων με τον ελληνικό πολιτισμό. 

iii. Η γενέθλιος χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας θεωρείται το 140 

π.Χ.  
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iv. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε στα Λατινικά την Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια. 

v. Η διάκριση με ιστορικά κριτήρια γίνεται με βάση δύο εποχές: τη 

δημοκρατική εποχή και την αριστοκρατική. 

 

2.α. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α ́ από το κείμενο με 

τις λέξεις της στήλης Β ́ της Νέας Ελληνικής που είναι ετυμολογικά 
συγγενείς. Τρεις λέξεις από την στήλη β ́ περισσεύουν                                                                        

(μον.5) 

 

α΄στήλη β΄στήλη 

1 illustrem 

2 dederunt 

3 imperator 
4 facie 

5 mortui 

α φάτσα 

β λουστραδόρος 

γ βροτός 
δ εντολοδότης 

ε ιμπεριαλιστής 

στ σερβίτσιο 
ζ ανθρωπιστής 

η λιμπρέτο 

 
 

2.β. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας την 

κατάλληλη λέξη για κάθε κενό.                                           (μον.5) 

 
ad hoc= γι' αυτό ειδικά, επί τούτω, bona fortuna= καλή τύχη, hic 

et nunc= εδώ και τώρα, in memoriam= εις μνήμην,  persona non 

grata= ανεπιθύμητο πρόσωπο 
 

i. Τους ευχήθηκε πριν την έναρξη του γραπτού διαγωνισμού 

……………………………. . 

ii. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς πως η συγκεκριμένη εφεύρεση 

είναι ………………………….. εφαρμόσιμη. 

iii. Θα επιθυμούσα να συζητήσουμε …………………….. για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να βρεθεί άμεσα μία λύση. 

iv. Ήταν εμφανής η δυσαρέσκεια στα πρόσωπά τους μόλις τον είδαν, 

αφού θεωρείται από όλους …………………………….. . 

v. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο …………………….. του πατέρα του. 

 

 

 
3.α. Να γράψετε ό,τι ζητείται.                                           (μον.10) 

1. liberāles artes (γεν.πληθ.) 
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2. Galli (αιτ.πληθ.) 

3. illustrem victoriam (αφαιρ.εν.) 

4. ille  (γεν.εν.ίδιου γένους) 

5. metum (δοτ.εν.) 

6. exercitus (αφαιρ.πληθ.) 

7. bellum (ονομ.πληθ.) 

8. Cassius Parmensis (κλητ.εν.) 

9. animum sollicitum (αιτ.πληθ.) 

10. somno (γεν.εν.) 

11. species horrenda (γεν.εν.) 

12. hominem (ονομ.εν.) 

13. ingentis magnitudinis (αιτ.εν.) 

14. facie squalidā (αιτ.πληθ.) 

15. timōrem (αφαιρ.εν.) 

16. terror (δοτ.εν.) 

17. eum (ίδια πτώση στο θηλ.γένους) 

18. nomen (ονομ.πληθ.) 

19. effigiēi (αιτ.εν.) 

20. imperātor (γεν.πληθ.) 

 
 

3.β. Να γράψετε ό,τι ζητείται.                                           (μον.10) 

1. vicerat (γ΄ενικό παρατ.) 

2. confūgit (β ενικό ενεστ.) 

3. apparuit (α΄πληθ.υπερσυντ.) 

4. aspexit (β΄πληθ.συντ.μελλ.) 

5. concēpit (γ΄πληθ.μέλλ.) 

6. Existimāvit (β΄ενικό ενεστ.) 

7. venire (γ΄ ενικό παρακ.) 

8. audīre (α΄πληθ.υπερσυντ.) 

9. excitāvit (β΄πληθ.παρατ.) 

10. concussit (γ΄πληθ.ενεστ.) 
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4.α. Nα γίνει χρονική αντικατάσταση στους τύπους: dedērunt, 

potuit, fuerat, cupīvit, Respondit.                                     (μον.10) 
 

4.β. Να τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων 

ενεργητικής και παθητικής φωνής του ρήματος excito.      (μον.5) 
 

4.γ. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος vinco & στη 

συνέχεια να κλιθεί το ρήμα  όλους τους χρόνους της παθητικής 

φωνής.                                                                                (μον.5) 
 

5.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου.                                                                          (μον.10) 
 

5.β. Να εξηγήσετε ποιο συντακτικό φαινόμενο έχουμε στη 

συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά το ειδικό απαρέμφατο. ποιο 
είναι το υποκείμενό του;                                                     (μον.5) 

 Respondit ille se esse Orcum 

 
5.γ. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, 

εκφορά, συντακτικό ρόλο): «simul quem aspexit Cassius»    (μον.5) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


