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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Κείμενα: 

α) Pater filiae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. «Quid est» inquit «mea Tertia? Cur 

tristis es? Quid tibi accidit?» «Mi pater» respondit illa «Persa periit». Perierat enim catellus eo nomine, 

quem puella multum amābat. Tum pater Tertiae dixit «omen accipio». Sic ex fortuīto dicto spem praeclāri 

triumphi animo praesumpsit. 

β) 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. 

 

Παρατηρήσεις: 

Α.1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω κείμενα. 

(μονάδες 4) 

 

Α.2. Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας και πληροφορίες από το β κείμενο να παρουσιάσετε τη 

θέση που είχαν τα όνειρα στη ζωή των Ρωμαίων. 

(μονάδες 2) 

 

Β. Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική; 

(μονάδες 2) 

 

Γ.1. Να γράψετε δίπλα σε κάθε ελληνική λέξη της στήλης Α τον αριθμό της λατινικής λέξης 

της στήλης Β με την οποία σχετίζεται ετυμολογικά. 

Α Β 

1. Δίας α. facies 

2. τρέω/τρόμος β. nomen 

3. μέγας γ. dies 

4. όνομα δ. terror 

5. φάτσα ε. magnitudinis 

(μονάδα 1) 
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Γ.2. Να αξιοποιήσετε τη λατινική φράση a priori συμπεριλαμβάνοντάς τη σε πρόταση που θα 

σχηματίσετε στα ελληνικά, ώστε να φαίνεται η σημασία της. 

(μονάδα 1) 

 

Δ.1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

 pater: γενική πληθυντικού 

 filiae: αφαιρετική πληθυντικού 

 eam: αφαιρετική ενικού στο αρσενικό γένος 

 tristis: ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

 omen: αιτιατική πληθυντικού 

 spem: αφαιρετική ενικού 

(μονάδες 3) 

 

Δ.2. Να παραθέσετε τις χρονικές αντικαταστάσεις των ρημάτων: cupivit, somniavit, adfecit. 

(μονάδες 3) 

 

Ε.1. Respondit ille se esse Orcum : Να εντοπίσετε το υποκείμενο του απαρεμφάτου και να 

δικαιολογήσετε την πτώση του. 

(μονάδες 2) 

 

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

(μονάδες 2) 

 


