
 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

LECTIONES I-XIV 

 

Apud antīquos Rōmānos concordia maxima sed avaritia minima erat. 

Rōmāni in suppliciis deōrum magnifici sed domi parci erant. […] eis 

corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum 

erat. 

 

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius 

de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in 

Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius 

animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius 

fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod 

Neapoli iacebat, pro templo habebat. 

 

Tu Aenēam ad caelum feres.Postea lūlus, 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.  

 

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei 

species horrenda. Existimāvit ad se venire 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. 



 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Α1.Να αποδώσετε στα ελληνικά το πρώτο, το δεύτερο και το 

τέταρτο κείμενο.                                                                           

Μονάδες 30 

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις:  

1.Το πρώτο λογοτεχνικό είδος που ακμάζει στη Ρώμη είναι :  

 η ελεγεία 

 η κωμωδία 

 ο πεζός λόγος 

2.Ο Κικέρων ανταγωνίζεται :  

 την αιολικική ποίηση 

 τους αττικούς ρήτορες 

 τον Όμηρο 

3.Την Οδύσσεια του Ομήρου μεταφράζει:  

 ο Λίβιος Ανδρόνικος 

 ο Έννιος 

 ο Κορνήλιος Νέπως 

4.Ποιος από τους παρακάτω πεζογράφους δεν διέπρεψε στην 

ιστοριογραφία:  

 ο Βάρρων 

 ο Ιούλιος Καίσαρ 

 ο Σαλλούστιος Κρίσπος 

5.Ο « τελευταίος των Ρωμαίων» θεωρείται:  

 ο Κυπριανός 

 ο Βοήθιος 

 ο Πετρώνιος                                                          Μονάδες 5                   



 

 

Α3. Να συσχετίσετε τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής με 

ετυμολογικά συγγενείς λέξεις, από το τελευταίο κείμενο που σας 

δίνεται:  

φυγή, ρεαλισμός, άνεμος, σερβίρω, δώρο 

                                                                                            Μονάδες 5 

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται :  

 

deorum : την κλητική ενικού 

domi : τη δοτική ενικού 

vir : την αιτιατική στον άλλο αριθμό 

bello : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

imperium :  την αιτιατική πληθυντικού  

fine : τη γενική πληθυντικού 

homimem : την αφαιρετική στον ίδιο αριθμό 

diebus : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

tu : τη γενική στον άλλο αριθμό 

quos : τον ίδιο τύπο στο ουδέτερο γένος 

eandemque : τον ίδιο τύπο στο αρσενικό γένος 

ipsa : την αφαιρετική ενικού στο ουδέτερο γένος 

                                                                                          Μονάδες 12 

Β2. Να γραφτούν οι πτώσεις που ζητούνται για τις παρακάτω 

συνεκφορές:   

corpus infirmum : η ίδια πτώση στον πληθυντικό 

suo nomine :  η γενική πληθυντικού 

species horrenda : η κλητική πληθυντικού  

res ipsa : η δοτική πληθηντικού                                          Μονάδες 8 



 

 

                                                                                            

Β3. Να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται:   

 

erat : το απαρέμφατο παρακειμένου 

honorabat :  το σουπίνο 

feres : το β΄ πληθυντικό ενεστώτα 

habebat : η γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα  

nutriet : ο ίδιος τύπος στο συντελεσμένο μέλλοντα 

cupivit : το γ΄ πληθυντικό ενεστώτα 

audire :  ο ίδιος τύπος στο μέλλοντα 

excitavit : το α΄ πληθυντικό παρατατικού 

aspexit : το απαρέμφατο στο χρόνο που βρίσκεται 

dedit : ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα 

                                                                                          Μονάδες 10 

Γ1α. Να προσδιορίσετε  το είδος και τη συντακτική λειτουργία των 

παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων (δίνονται στα κείμενα με 

υπογράμμιση) 

 

quod Neapoli iacebat 

cum repente apparuit ei species horrenda 

Quem simul aspexit Cassius                                                 Μονάδες 7 

 

Γ1β. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω 

όρων των κειμένων (δίνονται με έντονα γράμματα):  

parci,   filius ,   de nomime ,     somno ,    facie 

                                                                                          Μονάδες 10 



 

 

Γ2. Respondit ille se esse Orcum :  να γίνει πλήρης σύνταξη του 

απαρεμφάτου και να δηλωθεί η ταυτοπροσωπία ή η 

ετεροπροσωπία.                                                                Μονάδες 3 

 

Γ3.ingentis magnitudinis : να μετατραπεί ο επιθετικός 

προσδιορισμός σε ισοδύναμη δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.  

 

Γ4.domi : να δηλωθεί απρόθετα η κίνηση από τόπο (απομάκρυνση). 

 

Γ5. in illis locis :  να μετατρέψετε τον εμπρόθετο προσδιορισμό 

ώστε να δηλώνει κίνηση σε τόπο (κατεύθυνση). 

 

Γ6.Post trecentos annos  : να δηλωθεί ο χρόνος με ισοδύναμη 

σύνταξη.                                                                           Μονάδες 10 

 

BONA FORTUNA 
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