
 
 

Εκπαιδευτικός οργανισμός : Ρούλα Μακρή Σελίδα 1  

 
 
 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : VII, VIII, IX, X (7-10) 

 

 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes 

adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; 

hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt». 

 

Ego tres apros feroces cepi. […] Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus 

et pugillares; cogitabam aliquid enotabamque. 

 

Marītus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis 

iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolōre magno cultrum extrahit et 

delictum punire parat. 

 

Postea Iulus, Aeneae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post 

trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus moenia 

Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. Romanis imperium sine fine erit. 

 

 

Μονάδες 20 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. Α2. Να 

επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

i. Το πρώτο απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Γαλατικός πόλεμος» (De Bello 

Gallico) που είναι έργο του: 

 

α. Ιουλίου Καίσαρα 

β. Σαλλούστιου Κρίσπου γ. 

Τίτου Λίβιου 

 

ii. Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη Ρώμη χρονολογείται: 

 

α. Γύρω στο 610 π.Χ. β. 

Γύρω στο 510 π.Χ. γ. Γύρω 

στο 410 π.Χ. 
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Μονάδες 10 

 

Α3. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: 

i. Με την αυτοκτονία της Λουκρητίας τελειώνει η περίοδος της μοναρχίας στη Ρώμη και 

εγκαθιδρύεται η δημοκρατία. 

ii. Η πεποίθηση ότι η ιστορική πορεία της Ρώμης ήταν προαποφασισμένη 

προβάλλεται ιδιαίτερα από τη λογοτεχνία των χρόνων του Αυγούστου. 

Μονάδες 10 

 

Α4.Να βρείτε στα κείμενα λέξεις της λατινικής με ετυμολογική συγγένεια με τις 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: 

 

άμυνα, πατριαρχία, ιμπεριαλιστής, θηρίο, θηλάζω. 

 

 

 

 

Α5. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω: 

 

 alter ego πρόσωπο επιθυμητό 

 a posteriori τα γραπτά μένουν 

 scripta manent το άλλο Εγώ 

 modus vivendi εκ των υστέρων 

 persona grata τρόπος ζωής 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 5 

 

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

 

his verbis: την αιτιατική του ίδιου αριθμού collibus: την 

κλητική του άλλου αριθμού apros feroces: τη γενική 

πληθυντικού αριθμού lacrimis: την αιτιατική του άλλου 

αριθμού cultro: την κλητική ενικού αριθμού 

vulnere: την αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού 

moenia: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

duos filios: την αφαιρετική του ίδιου αριθμού 

Μονάδες 12 

 

Β1.β. suo nomine: Να κλιθεί η συνεκφορά στον αριθμό που βρίσκεται. 

Μονάδες 5 

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 
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iubet: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής audio: γ΄ 

πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής debetis: α΄ πληθυντικό 

πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής possunt: β΄ πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής παρατατικού 

enotabam: α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

inveniunt: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα και απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια 

φωνή 

aperit: α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

punire: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

transferet: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του ενεστώτα 

nutriet: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής condet: α΄ 

πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής erit: β΄ ενικό πρόσωπο 

οριστικής ενεστώτα 

Μονάδες 13 

 

Γ1.α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις των παραπάνω 

κειμένων: frumentum, caedem, pugillares, se, Romulum, Martia, Romanis. 

Μονάδες 7 

Γ1.β. Να βρεθούν οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί των δύο (2) τελευταίων κειμένων και να 

δηλωθεί η συντακτική τους λειτουργία. 

Μονάδες 6 

Γ1.γ. admonet: Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα βάζοντας το 

ρήμα σε χρόνο παρατατικό. 

Μονάδες 3 

Γ.1.δ. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω προτάσεις: 

- Caesar in hiberna multa legiones conlocat. 

 

- Sextus pudicitia uxori Collatini laedit. 

Μονάδες 4 
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BONA FORTUNA!!! 

 

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 

 

 

 

 

 


