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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Κείμενα : 

α) Apud antīquos Rōmānos concordia maxima sed avaritia minima erat. Rōmāni in suppliciis 

deōrum magnifici sed domi parci erant. Iustitiā inter se certābant et patriam curābant. In bello 

pericula audaciā propulsābant et beneficiis amicitias parābant. Delecti consultābant patriae; eis 

corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat. 

β) Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico 

secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. 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. 

 

Παρατηρήσεις 

 

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. 

(μονάδες 4) 

 

Β.1. Σε ποιον ιστορικό αποδίδεται το κείμενο β; Τι ακριβώς παρουσιάζει; Πότε ξεκίνησε η 

έκλυση των ηθών στη Ρώμη, σύμφωνα με τον ιστορικό; 

(μονάδες 2) 

 

Β.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) : 

 Η λατινική γλώσσα ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. 

 Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν το αλφάβητό τους. 

 Το πρώτο είδος που ωριμάζει στη Ρώμη είναι το έπος. 

 Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της πεζογραφίας είναι ο Ιούλιος Καίσαρας. 

 «Εθνικός ποιητής» των Ρωμαίων είναι ο Βεργίλιος. 

(μονάδες 2) 
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Γ.1. Να αντιστοιχίσετε τις ελληνικές λέξεις της στήλης Α με τις λατινικές λέξεις της στήλης Β 

που σχετίζονται ετυμολογικά. 

 

Α Β 

1. minima α. άνεμος 

2. animus β. επτά 

3. periculum γ. αντίκα 

4. septendecim δ. μινιατούρα 

5. antiquos ε. πειράω-ῶ 

(μονάδα 1) 

 

Γ.2. Η λατινική φράση de facto σημαίνει «εκ των πραγμάτων, στην πράξη». Να σχηματίσετε 

μία πρόταση (στα ελληνικά), ώστε να φαίνεται η σημασία της. 

(μονάδα 1) 

 

Δ.1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

 concordia : αιτιατική ενικού 

 Romani : δοτική πληθυντικού 

 suppliciis : γενική ενικού 

 deorum : ονομαστική πληθυντικού 

 eis : γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

 Silius : κλητική ενικού 

 libri : ονομαστική ενικού 

 Ultimis annis : δοτική ενικού 

 locis : αιτιατική πληθυντικού 

 templo : γενική πληθυντικού 

(μονάδες 4) 

 

Δ.2. erat, certābant, tenēbat : Να κλιθούν στην οριστική Ενεστώτα και Παρατατικού 

(ενεργητικής φωνής). 

(μονάδες 2) 

 

Ε.1. libri eius, vitae suae : α) Να δηλώσετε για κάθε φράση αν υπάρχει κτήση με αυτοπάθεια ή 

χωρίς και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β) Να μετατρέψετε κάθε φράση, ώστε να 

δηλωθεί το άλλο είδος της κτήσης. 

(μονάδες 3) 

 

Ε.2. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων. 

(μονάδα 1) 

 

 


