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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (I,II,III) 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ  

 

Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. [...]. Romam desiderat et 

fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et 

miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amica poetae. 

 

Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo 

expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum 

turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. 

 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum 

Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae 

incolis nocet. Oraculum incolis respondet: “regia hostia deo placet!”. […] Repente Perseus 

calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  

                                                                                                                                                  Μονάδες 20  

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Προκειμένου να επιστρέψει στη Ρώμη, ο Οβίδιος με τις επιστολές του: 

α. απευθύνεται σε φίλους και γνωστούς, ζητώντας να μεσολαβήσουν στον αυτοκράτορα  

β. απευθύνεται στον ίδιο τον αυτοκράτορα 

γ. απευθύνεται στο κοινό 

 

Η «Αινειάδα» είναι έργο: 

α. του Οβιδίου  

β. του Βιργιλίου 

γ. του Κάτουλλου 

Η ιστορία της Ανδρομέδας υπάρχει στο έργο του Οβιδίου με τίτλο: 

α. «Ηρωίδες» 

β. «Μεταμορφώσεις»  

γ. «Θλιβερά» 

                                                                                                                                         Μονάδες 15 
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Α3.  Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες σύμφωνα με το νόημα των κειμένων: 

Η Διδώ ήταν εξόριστη από την Καρχηδόνα και ο Αινείας εξορίστηκε από τους Έλληνες μετά την άλωση της Τροίας. 

Ο μύθος της Ανδρομέδας υπήρξε θέμα μιας περίφημης τραγωδίας του Ευριπίδη. 

Μονάδες 10 

 

Α4.Να βρείτε στο κείμενο λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω 

λέξεις της νέας ελληνικής: 

Μονάδες 5 

προσποίηση, γέλη, ρήγας, σπονδή, βόλεϊ. 

 

Β1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

 

poeta :    τη δοτική πληθυντικού αριθμού  

incolis barbaris: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

miseriae : την αιτιατική του ίδιου αριθμού  

filius : την κλητική του ίδιου αριθμού 

dolo : τη γενική πληθυντικού αριθμού  

pontum : την αιτιατική πληθυντικού αριθμού  

oraculum : την ίδια πτώση του ίδιου αριθμού  

calceis pennatis : την κλητική ενικού αριθμού 

                                                                                                                                                                          Μονάδες 10 

 

 

 

 

Β1.β. deo: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού. 

Μονάδες 2 

Β1.γ. quae: Να κλιθεί η αντωνυμία στο γένος που βρίσκεται και στους δύο αριθμούς. 

Μονάδες 5 

Β1.δ. se: Να κλιθεί η αντωνυμία στο β΄ πρόσωπο και στους δύο αριθμούς. 

Μονάδες 5 

 

 

Β2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 

 

deplorat : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής  

narrat : γ΄ πληθυντικό   πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής  

est : το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό στην ίδια φωνή 

turbant : α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

habent : β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

 

                                                                                                                        Μονάδες 5  
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Β2.β. urget, respondet, stupet: Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων. 

Μονάδες 3 

 

 

Γ1.α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις των παραπάνω κειμένων:  fortunam, de incolis, epistulis, amica, 

Aeneae, dolo, cum sociis, novam, filiam, cum Nymphis, quae, calceis, puellae. 

Μονάδες 13 

 

 

Γ1.β. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω προτάσεις: 

-  Epistulae plenas querelis sunt. 

 

- Aeneas reginae insidiae Graecorum renarrant. 

 

- Perseus hastam beluam delet et Andromeda liberat. 

 

- Belua ad Andromeda se movet. 

 

Μονάδες 7 

 

 

BONA FORTUNA!!! 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω - πάνω   να   συμπληρώσετε   τα   

ατομικά      στοιχεία   μαθητή.   Στην   αρχή   των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω - πάνω την 

ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα.    Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  

γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμο σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν 

σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά 

την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να γράψετε το ονοματεπώνυμο του καθηγητή στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σα 

ς παραδοθούν. 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν 

σβήνει. 

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

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

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

 


