
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  AΠΡΙΛΙΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

 

[13] Ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.Tum 

Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo 

exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam 

victoriam dedērunt.  

 

[14] Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit 

ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul 

aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω υπογραμμισμένων αποσπασμάτων. 

Μονάδες  40  

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

militum: ονομαστική ενικού 

exercitus: δοτική πληθυντικού 

caeli: ονομαστική πληθυντικού 

eōque: δοτική πληθυντικού ίδιου γένους 

alacrem: γενική πληθυντικού ίδιου γένους 

somno: ονομαστική ενικού 

species: δοτική ενικού 

ingentis magnitudinis: αφαιρετική ενικού 

quem: γενική ίδιου γένους και στους δυο αριθμούς 

nomenque: ονομαστική πληθυντικού  

Μονάδες  11 

  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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

aspexit ille, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit  

Μονάδες 4 

 

Μονάδες 4   

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

τύπους: 

amiserat: ίδιο πρόσωπο μέλλοντα 

disputāvit: α΄ ενικό συντελεσμένου μέλλοντα 

dedērunt: ίδιο πρόσωπο ενεστώτα 

apparuit: α΄ πληθυντικό παρατατικού 

venīre: α΄ ενικό μέλλοντα 

aspexit: β΄ ενικό ενεστώτα 

concēpit: γ΄ πληθυντικό ενεστώτα 

cupīvit: β΄ ενικό ίδιου χρόνου 

respondit: β΄ πληθυντικό υπερσυντελίκου 

esse: γ΄ πληθυντικό μέλλοντα 

 Μονάδες 10  

Β.2. β) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας τον  

σωστό από τους δυο τύπους που δίνονται στην παρένθεση:  

Το β΄ ενικό της οριστικής μέλλοντα του invaserat είναι………….( invades, invadebis) 

Το β΄ πληθυντικό της οριστικής παρατατικού του misit  είναι……………………….  

(missebatis , mittebatis) 

Το α΄ ενικό της οριστικής παρακειμένου του respondet  είναι………….( respondi,  

responsi)  

Το γ΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα του concepit  είναι………….( concipit , concapit) 

Το γ΄ πληθυντικό της οριστικής μέλλοντα του dederat είναι………….(dabunt, dent)  

Μονάδες 5  

Γ1.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους τύπους: ob monstrum, de 

ratiōne, stellārum, alacrem, ad se, venīre, magnitudinis,  effigiēi, Quem, se (το 

δεύτερο).  

Μονάδες 10  

Γ1β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την ακόλουθη πρόταση :  cum repente apparuit 

ei species horrenda.  

Μονάδες 5  

  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2α. nomenque  eius, se esse :  Να αντικαταστήσετε τα eius και se με τους  

κατάλληλους τύπους των αντωνυμιών suus, -a,-um και is-ea-id αντίστοιχα (Μον. 2) 

και να προσδιορίσετε τη συντακτική (Μον. 4) και τη σημασιολογική διαφορά (Μον. 

3) 

Μονάδες 9  

Γ2β. Να εντοπίσετε τα σφάλματα στις παρακάτω προτάσεις, να τα 

αιτιολογήσετε και να τα  διορθώσετε :  

a. Ob repentīno monstro  exercitus vincere potuit.  

b. Propter inopia frumenti Caesar legiones movet.  

Μονάδες 3 

Γ2γ. Να βρείτε στα κείμενα λέξεις της λατινικής με ετυμολογική 

συγγένεια με τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:  

σταθερός, μοτοσικλέτα, βήμα, φιγούρα, ουμανιστής, μεγάλος 

Μονάδες 3 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

  

 


