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Διαγώνισμα περιόδου Ιανουαρίου 
B΄ Λυκείου 

Μάθημα : Λατινικά 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ι 

 

Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis 

conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre* iubet et tribus 

imperat in Belgis remanēre*. Legātos omnes frumentum in castra 

importāre*iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes* adventāre* 

audio; speculatōres nostri eos prope esse* nuntiant. Vim* hostium 

cavēre* debetis; hostes enim de colibus* advolāre* solent et caedem* 

militum perpetrāre possunt». 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΙ 
 

Gaius Plinius Cornēlio Tacito suo salūtem. Ridēbis*. Ego tres apros 

ferōces cēpi. «Ipse?» interrogābis*. Ipse. Ad retia* sedēbam;erat in 

proximo non venabulum sed stilus et pugillāres; cogitābam aliquid 

enotabamque; etsi retia vacua, plēnas tamen cēras habēbam. Silvae et 

solitudο sunt magna incitamenta cogitatiōnis. Cum in venatiōnibus 

eris*, licēbit* tibi quoque pugillāres adportāre: vidēbis* non Diānam 

in montibus sed Minervam errāre. Vale! 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 
1.α. Να μεταφράσετε όλο το πρώτο απόσπασμα και από το δεύτερο 

να μεταφράσετε το χωρίο « Gaius Plinius …enotabamque» . 

(μον.20) 
 

1.β. Να σημειώσετε  δίπλα από κάθε πρόταση Σ αν αυτή είναι 

σωστή και Λ αν αυτή είναι λανθασμένη. (μον.10) 

i. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία είναι αυτοφυής, όπως η αρχαία ελληνική 

λογοτεχνία. 

ii. Το 240 π.Χ. θεωρείται η «γενέθλιος» χρονολογία της. 
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iii. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία διαιρείται στις εξής περιόδους: α. προκλασική 

ή αρχαϊκή εποχή (περ.ώς το 100 π.Χ.), β. κλασική εποχή (περ. ώς το 

θάνατο του Αυγούστου, το 14 μ.Χ.), γ. μετακλασική εποχή (ως τα 

μέσα του 3ου αι. μ.Χ.) και  δ. Ύστερη Αρχαιότητα. 

iv. Δεν παρατηρείται σχέση συνάφειας μεταξύ ρωμαϊκής και ελληνικής 

λογοτεχνίας. 

v. Ο ρωμαίος λογοτέχνης βασίζεται στη δημιουργική πρόσληψη 

(«imitatio») και στον ανταγωνισμός («aemulatio») που οδηγούν στην 

παραγωγή λόγιας και υψηλής λογοτεχνίας με προσωπικά 

χαρακτηριστικά. 

 

2.α. Να βρείτε με ποιες λέξεις των κειμένων έχουν ετυμολογική 

συγγένεια οι ακόλουθες: κάστρο, audition, μιλιταρισμός, location, 

interrogate, στυλό, μέγας, χειμώνας, note. (μον.10) 

 

2.β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μον.5) 

 
 Μα πώς θα καταπιαστείς με αυτό το ζήτημα; Αφού για σένα είναι 

............................., δεν έχεις ιδέα. 
 

α. alter ego= το άλλο εγώ 

β. terra incognita= άγνωστη γη 

γ. modus vivendi= τρόπος ζωής 

 
3.α. Να γράψετε ό,τι ζητείται. (μον.10) 

1. Caesar (αιτ.ενικού) 

2. frumenti (ονομ.ενικού) 

3. legiōnes (αφαιρ.πληθ.) 

4. hibernis multis  (αιτ.πληθ.) 

5. castra (γεν.πληθ.) 

6. Milites (γεν.ενικού) 

7. his verbis (ονομ.ενικού) 

8. Hostes (γεν.πληθ.) 

9. Vim (γεν.πληθ.) 

10. speculatōres (αιτ.ενικού) 

11. collibus (αιτ.πληθ.) 
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12. caedem (αφαιρ.ενικού) 

13. Gaius Plinius  (κλητ.ενικού) 

14. salūtem (αφαιρ.ενικού) 

15. apros ferōces (γεν.πληθ.) 

16. omnes (ονομ.πληθ.ουδετερου γένους) 

17. eos (αιτ.ενικού και στα τρία γένη) 

18. Ipse (αφαιρ.πληθ.και στα τρία γένη) 

19. aliquid (γενική ενικού) 

20. pugillāres (γεν.πληθ.) 

21. retia vacua (αφαιρ.ενικού) 

22. magna incitamenta (αιτ.ενικού) 

23. solitudο (γεν.ενικού) 

24. venatiōnibus (αιτ.ενικού) 

25. montibus (γεν.πληθ.) 

 
 

3.β. Να γράψετε ό,τι ζητείται. (μον.10) 

1. conlocat (το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό)  

2. iubet (α΄ ενικό πρόσωπο παρακειμ.) 

3. imperat (α΄ πληθ. μέλλ) 

4. remanēre (β΄ενικό ενεστ.) 

5. admonet (β΄πληθ.υπερσυντ.) 

6. nuntiant (το ίδιο πρόσωπο στον μέλλ.) 

7. cavēre (γ΄ενικό ενεστ.) 

8. debetis (γ΄ενικό συντ. μέλλ.) 

9. Ridēbis ( α΄πληθ. παρατατ.) 

10. cogitābam (γ΄πληθ. παρακειμένου) 

11. sedēbam (α΄ ενικό μέλλ.) 

12. interrogābis (β΄ενικό συντ. μέλλ.) 

13. habēbam (γ΄ενικό. υπερσυντ.) 

14. errāre (γ πληθ. ενεστ.) 

15. eris (το ίδιο πρόσωπο στον παρακ.) 

16. advolāre (α΄ενικό παρατατ. & συντ.μέλλ.) 

17. adportāre (γ΄πληθ. μέλλ.) 
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18. vidēbis (α΄ενικό παρακ.) 

 

4.α. Nα κλιθεί σε όλους τους χρόνους το ρήμα possum. (μον.10) 

 

4.β. Να κλιθεί ο ενεστώτας του ρήματος capio. (μον.10) 

 

5.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου. (μον.10) 
 

5.β. propter inopiam: Να δηλώσετε το εξωτερικό αναγκαστικό 

αίτιο με τους υπόλοιπους εμπρόθετους τρόπους. (μον.5) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


