
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

 

3] Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se 

comparat.  

5] Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer 

magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat. 

6] In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum 

libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. 

7] Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων:  

Μονάδες  40  

Β .1.  α) Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις :   

filiam: δοτική πληθυντικού 

Silius: κλητική ενικού 

ingenium: γενική ενικού 

magistrum: ονομαστική ενικού 

quod: αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

Neapoli : αιτιατική ενικού 

templo: ονομαστική πληθυντικού 

viri: γενική πληθυντικού 

mens: αφαιρετική ενικού 

civitatis: αιτιατική πληθυντικού 

caedem: γενική πληθυντικού 

militum: δοτική ενικού 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες  12 

Β .1.  β) Να μεταφέρετε τις κλιτές λέξεις της παρακάτω πρότασης στον άλλο αριθμό: 

«speculatores nostri eos prope esse nuntiant» 

Μονάδες 4   

Β .1.  γ)  his verbis :  Η συνεκφορά να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις στον άλλο αριθμό .  

Μονάδες 4 

Β.2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους: 

studebat: το β΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του Ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

iacebat: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του Μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

continent: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής Παρατατικού στην ενεργητική φωνή 

iubet: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

admonet: το απαρέμφατο του Ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

solent: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του Ενεστώτα 

 

Μονάδες  6 

Β.2. β) possunt: Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 

του Ενεστώτα και του Παρατατικού.  

Μονάδες 4  

Γ1.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων :  forma, 

Gloriae, Neapoli, pro templo, libenter, aequitatis, hostium, de coll ibus, militum.  

Μονάδες 9  

Γ1.β. Monumentum eius /  superba forma sua: Να αντικαταστήσετε το eius με τον 

κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας suus, -a,-um και το sua με τον κατάλληλο τύπο 

της αντωνυμίας is, ea, id (Μονάδες 2) και να προσδιορίσετε τη συντακτική 

(Μονάδες 2) και τη σημασιολογική διαφορά (Μονάδες 2).  

Μονάδες 6  

Γ1.γ. esse, advolare : Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων  

(Μονάδες 2),  να δηλώσετε το υποκείμενό τους (Μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε 

την  πτώση του υποκειμένου τους (Μονάδες 2).  

Μονάδες 6  

Γ2.α Silius ,  animum, tenerum, habebat: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους 

της πρότασης.  

Μονάδες 4  

Γ2.β. admonet: Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα με το ρήμα 

στον Ενεστώτα.  

Μονάδες 3  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.γ. Eum ut puer magistrum honorabat: Nα εντοπίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση 

της περιόδου και να γράψετε το ρήμα που εννοείται.  

 Μονάδες 2  

(Ψηφιακό εκπαιδευτικό βοήθημα, Ι.Ε.Π.) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

  

 


