
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

 

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσματα:  

 

Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt et stupet formā puellae. 

Perseus hastā  beluam delet et Andromedam l iberat. Cēpheus, Cassiope et incolae 

Aethiopiae valde gaudent.  

 

 

 

 

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. 

 

                                                                                                                Μονάδες  40 

 

 

 

Παρατηρήσεις  

  

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις και φράσεις :  

 

 beluam                  : τη γενική πληθυντικού 

 incolae                  : την αφαιρετική πληθυντικού 

 forma                    : την κλητική ενικού 

 calceis                   : τη δοτική πληθυντικού 

 agros                       : τη γενική ενικού 

 illis                          : την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 

 eius                         : τη δοτική πληθυντικού στο ουδέτερο γενός 

 templo                    : τη γενική ενικού 

 monumentum       : τη δοτική πληθυντικού 

 quod                        : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 eum                        : την αφαιρετική πληθυντικού 

 puer                        : την ονομαστική πληθυντικού 

 magistrum             : τη γενική πληθυντικού 

 gloriae                    : την αιτιατική ενικού 

 hastā                       : την ονομαστική πληθυντικού 

 

                                                                                 Μονάδες 30  

 

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους:  

 

 advolat                : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα 

 vidit                     : το β’πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου 

 stupet                  : το γ’πληθυντικό πρόσωπο υπερσυντελίκου 

 delet                    : το γ’ενικό πρόσωπο παρακειμένου  

 liberat                 : το β’ενικό πρόσωπο παρατατικού 

 possidebat           : το α’πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου 

 habebat               : το β’πληθυντικό πρόσωπο υπερσυντελίκου 

 studebat              : το γ’πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα  

 fovebat                : το α’πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού 

 honorabat           : το γ’ενικό πρόσωπο παρακειμένου 

 iacebat                 : το β’ενικό πρόσωπο συντ. μέλλοντα  

 sunt                     : το απαρέφατο ενεστώτα 

 tenebat               : το απαρεμφατο παρακειμένου  

 erat                       : το γ’ενικό πρόσωπο ενεστώτα 

 nocet                    : το α’πληθυντικό πρόσωπο υπερσυντελίκου 

                                                                                                

                                                                                                Μονάδες 15  

 

Γ. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.  

 

                                                                                                Μονάδες 15  

 

 

 

 

                                                  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

 


