
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

 

1] Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. […] Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā. Poētam 

curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat.  

2]  Aenēas filius Anchīsae est. Patria Aenēae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. 

Aenēas cum Anchīsā, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et 

Aenēan in Africam portant. Ibi Didō regīna novam patriam fundat. Aenēas regīnae insidias 

Graecōrum renarrat.  

3] Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, quae incolis nocet. Oraculum 

incolis respondet: «regia hostia deo placet!» 

4] Iustitiā inter se certābant et patriam curābant. In bello pericula audaciā propulsābant et beneficiis 

amicitias parābant. Delecti consultābant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium 

propter sapientiam validum erat. 

5] 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων:  

Μονάδες  40  

Β .1. Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις :   

bello: την αιτιατική πληθυντικού 

ultimis: την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 

ingenium: την ονομαστική πληθυντικού 

puer: τη δοτική ενικού 

agros: την κλητική ενικού 

eum: την αφαιρετική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

boni viri: την κλητική ενικού 

filiam: την αφαιρετική πληθυντικού  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

beluam marinam: τη γενική πληθυντικού  

deo: την κλητική ενικού  

calceis pennatis: την αιτιατική πληθυντικού 

suae: την ίδια πτώση και γένος στον άλλο αριθμό 

illis: δοτική ενικού του θηλυκού γένους 

Μονάδες  15  

Β.2.  α) Να γραφούν όλοι οι ρηματικοί τύποι των κειμένων 1, 2, 3 στον παρατατικό, στο ίδιο 

πρόσωπο και αριθμό. 

β) Να μεταφερθούν οι ρηματικοί τύποι του κειμένου 5 στον ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο και 

αριθμό. 

γ) est, studebat: Να κλιθούν στον ενεστώτα και παρατατικό. 

Μονάδες 15   

Γ.1 .  Να κάνετε έναν πίνακα στον οποίο θα συμπεριλάβετε όλα τα ονόματα  των 

παραπάνω κειμένων που βρίσκονται σε δοτική και σε αφαιρετική πτώση. Στη συνέχεια να 

σημειώσετε τον αριθμό στον οποίο βρίσκονται, την κλίση τους και τον συντακτικό τους ρόλο. 

Μονάδες 15 

Γ.3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων. 

Μονάδες 15 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

  

 


