
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Διαγώνισμα στα Λατινικά Β’ Λυκείου 
 

Marītus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam 

aperit et cultro se ipsam interficit . Brutus ex vulnere dolōre magno cultrum extrahit et 

delictum punīre parat. Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus 

Rōmānus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatīnum, deligere constituit. 

Aenēas bellum ingens geret in Italiā. Populos ferōces contundet, mores eis impōnet et 

moenia condet. Tu Aenēam ad caelum feres. Postea Iūlus, Aenēae filius, regnum ab Lavinio 

transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos filios, Rōmulum et 

Remum, pariet, quos lupa nutriet. Rōmulus moenia Martia condet Romanosque de suo 

nomine appellābit. Rōmānis imperium sine fine erit.  

 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Maritus et pater … constituit».  

Μονάδες 20  

 

2. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α’ με τη σημασία τους στη στήλη Β. Ένα στοιχείο της 

στήλης Β’ περισσεύει. 

Στήλη Α’ 
1. lupa  2. caelum  3. mores  4. ingens   
 5. contundo 
 

Στήλη Β’ 

α. συντρίβω  β. επιβάλλω  γ. ουρανός  δ. πελώριος  
 ε. λύκαινα  στ. ήθη/θεσμοί.  

 

Μονάδες 10 

 



3. Να συνδέσετε τις ερωτήσεις της στήλης Α’ με τις αντίστοιχες απαντήσεις της στήλης Β’. 
Στήλη Α’  

i. Ubi (=πού) Aeneas bellum geret?  
ii. Quis (=ποιος) Aeneam ad caelum feret?  
iii. Quis (=ποιος) Albam Longam muniet?  
iv. Quando (=πότε) lupa Romulum et Remum nutriet?  
v. Quis (=ποιος) urbi (στην πόλη) nomen dabit?  

Στήλη Β’ 
a) Romulus 
b) In Italia 
c) Filius Aeneae 
d) Venus 
e) Post trecentos annos 

 

Μονάδες 10 

 

4. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω 

λέξεις της νέας Ελληνικής: ποινή, φινάλε, φορείο, ρήγας, πόρτα.  

Μονάδες 10 

 

5. Να γραφεί η γενική ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων ουσιαστικών: pater, femina, 

vulnere, dolore, delictum, populos, filius, lupa, nomine, fine.  

Μονάδες 10 

 

6. Να γραφούν οι ακόλουθες πτώσεις των αντωνυμιών στο γένος που βρίσκονται: 
eam (γενική ενικού)  
illis (αφαιρετική ενικού)  
ipsam (αιτιατική πληθυντικού)  
tu (γενική ενικού)  
quos (δοτική ενικού)  
 

Μονάδες 5 
 
 

7. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ακόλουθα ρήματα: parat, adimit, geret, nutriet.  

 

Μονάδες 10  



 

8. Να αναγνωρισθούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις από το πρώτο απόσπασμα: pater, 

illis, cultro, cultrum, punire.  

Μονάδες 10 

9. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη: 

Maritus et pater Lucretiam maesta inveniunt.  
Venus Aeneam ad caelo feret.  
Aeneas populos feroces mores imponet.  
Romulus Romanos de suo nomen appellabit.  
Ille bellum ab Lavinium in Alba Longa transferet.  
 

Μονάδες 5 
 
 

10. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες: 
 

a) in Italia= εμπρ. προσδ. τόπου 
b) mores= έμμεσο αντικείμενο 
c) Aeneae= γενική κτητική 
d) filius= επεξήγηση 
e) filios= αντικείμενο στο nutriet 

 
Μονάδες 10  

 
 

 


