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ΟΠΞΡΞΛΞΘΩΡΗ  ΕΝΕΑΡΕΩΜ B’ ΑΝΗΡ 

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΚΑΘΜΘΙΑ 

ΗΛΕΠΞΛΗΜΘΑ: 19.12.2021 

ΡΣΜΞΚΞ ΡΕΚΘΔΩΜ: 4 

 

Κείμενα:  

I. Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae 

urget beluam marīnam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo 

placet!» Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. 

Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt et stupet formā puellae. 

 

II. 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. 

 

III.  In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum 

libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et sententia civitātis posita est in legibus.  

 

 

 

Παραηηρήζεις 

 

Α. Να κεηαθξάζεηε ηα απνζπάζκαηα ηωλ θεηκέλωλ πνπ ζαο δίλνληαη. 

                                                                                                                                              (Μονάδες 20) 

 

Β1. Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 

Α. Οη Ρωκαίνη πηνζέηεζαλ κηα παξαιιαγή ηνπ ειιεληθνύ δπηηθνύ αιθαβήηνπ από ηελ απνηθία 

   i. ηεο Ιζηηαίαο 

   ii. ηεο Εξέηξηαο 

   iii. ηεο Κύκεο  
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Β.  Παξαγωγή αμηόινγωλ θεηκέλωλ ηεο Λαηηληθήο ζεκεηώζεθε κεηά ηελ ηζηνξηθή <<ζπλάληεζε>> ηωλ 

Ρωκαίωλ κε ηνπο Έιιελεο ην  

   i. 230 π.Χ. 

   ii. 240 π.Χ.  

   iii. 250 π.Χ. 

 

Γ.  Ο Έιιελαο αηρκάιωηνο πνιέκνπ από ηνλ Σάξαληα πνπ νξγαλώλεη ζηε Ρώκε παξαζηάζεηο είλαη ν 

   i. Λίβηνο Αλδξόληθνο 

   ii. Κνξλήιηνο Νέπωο 

   iii. Βαιέξηνο Κάηνπιινο 

 

Γ. ηηο ξίδεο ηεο ξωκαϊθήο γξακκαηείαο βξίζθνληαη  

   i. ν Αξηζηνθάλεο θαη ε θωκωδία 

   ii. ν Επξηπίδεο θαη ε ηξαγωδία 

   iii. ν Όκεξνο θαη ην δξάκα 

 

Δ. Ο όξνο <<απγνύζηεηα επνρή >> ζπλαληάηαη  

   i. ζηελ αξηζηνθξαηηθή αμηνιόγεζε 

   ii. ζηελ πεξηγξαθηθή δηαίξεζε 

   iii. ζηε δηάθξηζε κε ηζηνξηθά θξηηήξηα 

 

                                                                                                                                              (Μονάδες 10) 

 

Β.2. ε πνηα έξγα εληνπίδνπκε ην κύζν ηεο Αλδξνκέδαο ζύκθωλα κε ην εηζαγωγηθό ζεκείωκα ηνπ 

θεηκέλνπ; 

                                                                                                                                    (Μονάδες 10) 

 

 

Γ.1. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ειιεληθέο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Β πνπ 

ζρεηίδνληαη εηπκνινγηθά. 
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Α Β 

1. magistratus α. θνλζέξβα 

2. servi β. ζθόπεινο 

3. regia γ. αληίθα 

4. scopulum δ. καέζηξνο 

5. antiquos ε. ξήγαο 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   (Mονάδες 05) 

 

 

Γ2. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιαηηληθή θξάζε de facto  ζε κία πξόηαζε ζηα ειιεληθά, ώζηε λα θαίλεηαη ε 

ζεκαζία  ηεο. 

 

                                                                                                                                              (Μονάδες 05) 

Γ1. Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ηωλ παξαθάηω ξεκάηωλ: 

 

ΕΝΕΣΩΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

urget   

respondet   

 curabant  

 propulsabant  

est   

 

                                                                                                                                                  (Μονάδες 20) 

Γ.2. Να γξαθνύλ νη ηύπνη πνπ δεηνύληαη:  

 mens: αθαηξεηηθή εληθνύ 

 consilium:  αηηηαηηθή εληθνύ 

 ministri: θιεηηθή εληθνύ 

 legibus: γεληθή πιεζπληηθνύ 
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 civitas: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

 oraculum: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ 

 incolis: δνηηθή εληθνύ 

 scopulum: γεληθή εληθνύ 

 calceis: θιεηηθή εληθνύ 

 puellae: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

                                                                                                                   

                                                                                                                    (Μονάδες 10) 

 

Δ.1. Να αλαγλωξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο παξαθάηω όξνπο ηωλ θεηκέλωλ: irātus, calceis, formā, propter 

sapientiam, aequitatis.                                                                                                                                    

                                                                                                                               (Μονάδες 10) 

 

Δ.2. «Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat.»: Να αλαγλωξίζεηε ην θαηλόκελν θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                                               (Μονάδες 10) 

 

 

 

Α ΔΤΥΟΜΑΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 

 

 

  ΓΔΡΑΚΙΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ                                         ΚΑΛΑΠΟΣΛΗ ΔΙΡΗΝΗ 

 

 


