
 

 1 

 

 

Διαγώνισμα περιόδου Νοεμβρίου 
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Τμήμα : Β6 

Μάθημα : Λατινικά Κατεύθυνσης 
Κυριακή 28/11/21 

 

 

Κείμενο 1 

Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri 

eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in 

Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Silius 

animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius 

fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod 

Neapoli iacēbat, pro templo habēbat. 

 

Κείμενο 2 

In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. 

Lex enim est fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus 

et consilium et sententia civitātis posita est in legibus. Ut corpora 

nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt 

magistrātus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi 

sumus: sic enim liberi esse possumus. 
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Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 
                                                                                   Mονάδες 20 

 
2.α.Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική 

συγγένεια οι ακόλουθες: έπος, library, second, annual, 

animation, study, μαέστρος, τέμπλο, service, πόζα.         
                                                                                   Μονάδες 10 

 

2.β. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λατινική 
φράση από το πλαίσιο.  

                                                                                   Μονάδες 10 
 

altera pars, alter ego, a posteriori, a priori, casus belli 

 

i. Οφείλουμε να δώσουμε το βήμα και στην αντίπαλη ομάδα ώστε να 

ακουστεί και η ……………………………… 

ii. Η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 8 Ιουνίου 1995 

αποφάσισε ότι ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών 

υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια αποτελεί…………………………… 

iii. Πώς προεξοφλείς το αποτέλεσμα του αγώνα …………………………, 

δίχως να δούμε τη συνέχεια. 

iv. Πράττει δίχως να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών του. Πάντα τις 

σκέφτεται  ………………. 

v. Στο πρόσωπο της αγαπημένης του βρήκε το ……………………. του. 

 
3.α. Να γράψετε ό,τι ζητείται:   
                                                                                   Μονάδες 20 

 
1. Silius (κλητ.εν.) 

2. vir clarus (γεν.πληθ.) 

3. libri (αφαιρ.πληθ.) 

4. eius (δοτ.εν.) 

5. bello (ονομ.εν.) 

6. pulchri  (αιτ.πληθ.ουδ.γένους) 

7. Ultimis annis (αφαιρ.εν.) 

8. vitae suae (αιτ.εν.) 

9. Multos agros (γεν.εν.) 
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10. illis locis (αφαιρ.εν.) 

11. animum tenerum (δοτ.πληθ.) 

12. eā civitāte (γεν.πληθ.) 

13. quam (γεν. ενικού) 

14. leges (αιτ.εν.) 

15. libertātis (γεν.πληθ.) 

16. fons (γεν.πληθ.) 

17. Mens (αιτ.πληθ.) 

18. corpora (γεν.ενικού) 

19. interpretes (αφαιρ.εν.) 

20. iudices (αιτ.ενικού) 

 
3.β. Να γράψετε ό,τι ζητείται για τα ρήματα του κειμένου που 

ακολουθούν:  
                                                                                    Μονάδες15 
 

1. sunt (γ΄ενικό παρακ.& συντ.μέλλ.) 

2. fovēbat (β΄ενικό ενεστ. & παρατ.) 

3. tenēbat (απαρέμφατο ενεστ. & β΄πληθ.παρακ.) 

4. possidēbat (α΄πληθ. υπερσυντ.) 

5. honorābat (β΄πληθ. συντ.μέλλ.) 

6. continent (α΄ενικό παρατ.) 

7. servant (γ΄πληθ.παρακ.) 

8. possumus (β΄ενικό ενεστ.) 

9. stat (απαρέμφατο ενεστ.) 

10. iacēbat (α΄πληθ.μέλλ.) 

11. habēbat (β΄πληθ. ενεστ. & μέλλ.) 

 
3.γ. Αφού πρώτα γράψετε τους αρχικούς χρόνους  του ρήματος 

servo στη συνέχεια να κλιθεί σε όλους τους χρόνους. 

                                                                                   Μονάδες 15 
 
4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους 

του κειμένου.   
                                                                                   Μονάδες 10 

 


