
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑЇΟΥ 2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas confūgit. Ibi 

vix animum sollicitum somno dederat, cum repente ap-paruit ei species horrenda. Existimāvit ad 

se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul 

aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. 

Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine 

eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem 

somniāvit. Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio 

capitis eum adfēcit. 

Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit. Germāni non 

student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in 

fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. 

Equestribus proe-liis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis 

et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt, quod eā rē, ut arbitrantur, 

remollescunt homines atque effeminantur. 

 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα : «Germanorum vita omnis … potestate».  

Μονάδες 20 

 

2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αξιοποιώντας χωρία του κειμένου: 

Quando (:πότε) Cassius Parmensins Athenas confugit ?  

Quando (:πότε) Cassius timorem concepit ?  

Quis (:ποιος) Cassium e somno excitavit?  



 

 

Quos (:ποιους) Cassius inclamavit?  

Quid (:τι) Cassius iterum somniavit?  

Μονάδες 10 

 

3. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις του κειμένου στη στήλη Α’ με τη μετάφραση τους στη στήλη 

Β’.  

Στἠλη Α’ 

1. species horrenda  2. paucis post diebus  3. res ipsa 4. effigiei mortui   

5. ingentis magnitudinis  

Στήλη Β’ 

α. η ίδια η πραγματικότητα  β. με είδωλο νεκρού  γ. φρικτή μορφή 

 δ. πελώριου μεγέθους ε. μετά από λίγες μέρες 

Μονάδες 10 

 

4. Να επιλέξετε από τη στήλη Β’ τη σωστή απάντηση για τη λέξη με την οποία συσχετίζεται 

ετυμολογικά καθεμιά λατινική λέξη της στήλης Α᾿ .  

Α’ Στήλη   Β’ Στήλη  

1. confugit   α. φαγούρα β. φυγή γ. φυλή   

2. facies   α. φάτσα β. φάκα γ. φάλτσα 

3. hominem   α. ωμός β. ουμανισμός γ. ομόνοια 

4. inclamavit   α. κλίμα β. κλαδί γ. ρεκλάμα 

5. confirmavit   α. φερέφωνο  β. φίρμα γ. φίμωτρο 

Μονάδες 10 

 

5. Να γραφεί η γενική ενικού των ακόλουθων συνεκφορών: animum sollicitum, species 

horrenda, paucis diebus, vita omnis, equestribus proeliis.  

Μονάδες 10 



 

 

6. Να κλιθεί η οριστική ενεστώτα των ακολούθων ρημάτων στην παθητική φωνή: nutriuntur, 

lavantur.  

Μονάδες 5 

 

 

7. Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήματα: dederat, concepit, viderant, adfecit.  

Μονάδες 10 

 

8. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: somno, hominem, facie, diebus, capitis.  

Μονάδες 10 

 

9. Να αναγνωριστεί η ακόλουθη δευτερεύουσα πρόταση: cum repente apparuit ei species 

horrenda (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).  

Μονάδες 5 

 

10. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α’ με τη συντακτική αναγνώριση της στήλης Β᾿ .  

Στήλη Α’  

1. rei militaris  2. agriculturae 3. caseo 4. equestribus    

5. a mercatoribus 

Στήλη Β’ 

α. επιθετικός προσδιορισμός β. αντικείμενο γ. αφαιρετική του μέσου   

δ. εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου ε. αφαιρετική του μέσου 

 Μονάδες 10 

 

 

 

 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ(για τους εξεταζόμενους)  

1.  Στο τετράδιό σας να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο.  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 

αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε  καμιά άλλη 

σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιό 

σας και τα φωτοαντίγραφα.  

3.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα.  

4.  Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο  με μπλε ή μόνο  με μαύρο στυλό. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μ όνο για σχέδια, διαγράμματα και 

πίνακες.  

5.  Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 


