
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ (18:00 –  21:00) 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

 

9] Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit 

et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno  cultrum extrahit et delictum punire 

parat. 

10] Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis imponet et moenia 

condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus , Aeneae filius, regnum ab Lavinio transferet et 

Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos filios , Romulum et Remum, pariet, quos lupa 

nutriet. 

11] Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et 

Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. 

Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et 

delevit. 

12] L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum 

rediit*, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris cucurrit. Pater filiae 

osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. «Quid est» inquit «mea Tertia? Cur tristis es? 

Quid tibi accidit?» «Mi pater» respondit* illa «Persa periit». Perierat enim catellus eo nomine, quem 

puella multum amābat. Tum pater Tertiae dixit «omen accipio». Sic ex fortuīto dicto spem praeclāri 

triumphi animo praesumpsit. 

 

  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α.  Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω υπογραμμισμένων αποσπασμάτων. 

Μονάδες  40  

 

Β1.  α .   Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις :   

9] cultro: ονομαστική ενικού 

se: γενική πληθυντικού στο α’ πρόσωπο 

vulnere: αιτιατική ενικού  

10] caelum: αιτιατική πληθυντικού 

duos: δοτική πληθυντικού 

mores: κλητική ενικού 

11]gentes: την ονομαστική του ενικού  

vi: τη γενική και την αφαιρετική του πληθυντικού  

elephantis: την αιτιατική του ίδιου αριθμού (και τους 2 τύπους) 

12] tristis: αιτιατική πληθυντικού 

quid: ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους 

Preaclari: αφαιρετική ενικού 

  

Μονάδες  12 

Β1.  β.  Να μεταφέρετε τις κλιτές λέξεις των παρακάτω προτάσεων στον άλλο αριθμό, ώστε 

η φράση να αποδίδει νόημα: «Aeneas bellum ingens geret in Italia», «Brutus ex vulnere 

dolore magno  cultrum extrahit et delictum punire parat». 

 

Μονάδες 4   

Β1.  γ .   Mi pater :  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: 

11] superavit: γ’ πληθ. οριστ. Μελ. 

Seiungunt: γ’ πληθ. οριστ. Μελ./ γ’ πληθ. οριστ. Παρακειμένου 

12] gerere: τους αρχικούς χρόνους 

erat: γ’ εν. οριστ. Παρατατικού 

periit: χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο 

Μονάδες 10  

  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β2.  β .   transferet: Να κλιθεί ο Ενεστώτας και ο Μέλλοντας οριστικής.  

Μονάδες 4  

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

maestam, dolore, Populos, filius, Post trecentos annos, natus, cum 

elephantis,  Romanorum, tristiculam, animo. 

Μονάδες 10  

Γ1.  β .   esse (12), punire (9): 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 .   in Italiam: Να  μετατρέψετε τη φράση ώστε να δηλώνει κίνηση σε τόπο .  

  Domum :  Να  μετατρέψετε τη φράση ώστε να δηλώνει στάση σε τόπο.  

Μονάδες  4 

Γ2. β .   Ut domum ad vesperum rediit ,  filiola eius Tertia, quae tum erat admodum 

parvula, ad complexum patris cucurrit. Pater filiae osculum dedit sed 

animadvertit eam esse tristiculam. «Quid est» inquit «mea Tertia? Cur 

tristis es? Quid tibi accidit?» «Mi pater» respondit* illa «Persa periit».  

Perierat enim catellus eo nomine, quem puella multum amābat. :  

  Στο παραπάνω απόσπασμα να βρείτε τις κύριες και δευτερεύουσες 

προτάσεις και να τις αναγνωρίσετε.   

 Μονάδες 6  

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

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

  

 


