
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 

Oraculum incolis  respondet: «regia hostia deo placet!» Tum Cēpheus 
Andromedam ad scopulum adligat;  belua ad Andromedam se movet.  Repente 
Perseus calceis pennātis advolat;  puellam videt et stupet formā puellae. Perseus 
hastā beluam delet et Andromedam liberat.  
…………………………………………………………………………………... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Apud antiquos Romanos concordia maxima sed avaritia minima erat.  Romani 
in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustit ia inter se certabant et 
patriam curabant.  
………………………………………………………………………………………………………… 

Silius Italicus, poēta epicus, vir  clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de 
bello Punico secondo pulchri sunt.  Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat.  
Multos in ill is locis agros possidēbat.  
 
1.  Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα: «Apud antiquos Romanos … curabant.» 
και «Silius Italicus, . . .  possidēbat.». 

Μονάδες 20 
 
2.  Να βρείτε στα κείμενα λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις 
παρακάτω: σκόπελος ,  μοτέρ ,  κούραση ,  λίβελος ,  τένοντας .  

Μονάδες 10 
 
3.  Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά 
μία από τις παρακάτω λέξεις / φράσεις: a priori ,  scripta manent ,  casus belli ,  de 
iure ,  ex officio .  
 
α)  Η  περιοχή αυτή έχει κερδίσει de facto την ανεξαρτησία της, αλλά δεν έχει 
ακόμα αναγνωριστεί …………….. από  τον Ο.Η.Ε. ως ανεξάρτητο κράτος. 
 
β)  Ο πρέσβης κατέστησε σαφές στον ομόλογό του ότι τυχόν μονομερώς ενέργεια 
κατά της χώρας του θα αποτελέσει …………….. .  
 
γ)  Η ανθρώπινη φύση, εκ φύσεως ελεύθερη, αντιδρά ………………. σε όποιον την 
περιορίζει.  
δ)  Καθώς τα λόγια ξεχνιούνται,  προσφεύγουμε στην ασφάλεια μιας γραπτής 
συμφωνίας, αφού …………………. .  



 
ε)  Ο γραμματέας είναι …………………. μέλος της επιτροπής διορισμών. 

Μονάδες 10 
 
4.  Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών στον αριθμό που βρίσκονται:  
deo ,  concordia ,  vir ,  libri ,  bello .  

Μονάδες 10 
 
5.  Να κλιθεί το αρσενικό γένος σε ενικό και πληθυντικό αριθμό της αντωνυμίας 
eius  και το θηλυκό γένος σε ενικό και πληθυντικό της αντωνυμίας illis .  

Μονάδες 10 
 
6.  Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και να κλιθούν τα ακόλουθα ρήματα στον χρόνο 
που βρίσκονται: respondet ,  movet ,  erat ,  curabant ,  tenebat .  

Μονάδες 10 
 
7.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: se (του πρώτου 
κειμένου) ,  inter ,  se ,  poeta ,  vir ,  in Campania .  

Μονάδες 10 
 
8.  Να καταγράψετε τη σωστή απάντηση από συντακτική άποψη για καθεμία από 
τις παρακάτω προτάσεις:  
i.  Το deo  είναι:  
α.  υποκείμενο 
β.  αντικείμενο 
γ.  κατηγορούμενο 
 
 
ii.  Το forma  είναι:  
α.  αφαιρετική μέσου 
β.  αφαιρετική τρόπου 
γ.  αφαιρετική αιτίας 
 
iii.  Το deorum  είναι:  
α.  γενική διαιρετική 
β.  γενική υποκειμενική 
γ.  γενική αντικειμενική 
 
 
iv.  Το de bello  είναι:  
α.  εμπρόθετος προσδιορισμός αναφοράς 
β.  εμπρόθετος προσδιορισμός συνοδείας 
γ.  εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 
 
 
v.  Το annis  είναι:  
α.  αφαιρετική τόπου 



β.  αφαιρετική χρόνου 
γ.  αφαιρετική τρόπου 

Μονάδες 10 
 
9.  Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της Α’ Στήλης  με ένα στοιχείο της Β’ Στήλης  
(Δεν περισσεύει κανένα στοιχείο):  
 

Στήλη Α’ Στήλη Β’ 
1.  Κικέρων α.  «ο πιο καλλιεργημένος 

ανάμεσα στους Ρωμαίους» 
2.  Βάρρων ο Ρεατίνος β.  κορυφαίο υπόδειγμα 

λατινικού λόγου 
3.  Γάιος Ιούλιος Καίσαρ γ.  ιστορική μονογραφία 
4.  Κορνήλιος Νέπως δ.  καλλιτέχνης του είδους των 

απομνημονευμάτων 
5.  Σαλλούστιος Κρίσπος ε.  εγκαινιάζει στη Ρώμη την 

ιστορική βιογραφία 
6.  Βαλέριος Κάτουλλος στ.  σκοτεινό φιλοσοφικό έπος 
7.  Λουκρήτιος ζ.  Μενίππειες σάτιρες σε 150 

βιβλία 
 η.  πηγή έμπνευσης του η 

Λεσβία. 
Μονάδες 10 

 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!!  


