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ΛΑΤΙΝΙΚΑ     Λ Κ Ι   : ΚΡΙΤΗΡΙ  ΑΞΙ Λ ΓΗΣΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΙΜΕΝO VI: 

Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt 

magistrātus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim 

liberi esse possumus. 

KEIMENO VIII: 

Gaius Plinius Cornēlio Tacito suo salūtem. Ridēbis. Ego tres apros ferōces cēpi. 

«Ipse?» interrogābis. Ipse. Ad retia sedēbam; erat in proximo non venabulum sed 

stilus et pugillāres; cogitābam aliquid enotabamque; etsi retia vacua, plēnas tamen 

cēras habēbam. Silvae et solitudο sunt magna incitamenta cogitatiōnis.  

 

KEIMENO IX: 

Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucrētiae,uxōris Collatīni laedit. 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 punīre parat. 
 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα. 
Μονάδες 20 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 Η δημοκρατική εποχή εντάσσεται στην: 

Α. αριστοκρατική αξιολόγηση 

Β. περιγραφική διαίρεση 

Γ. διάκριση με ιστορικά κριτήρια 

 Καθαρά ρωμαϊκό είδος αποτελεί:  

Α. η επιστολογραφία 

Β. η σάτιρα 

Γ. η ελεγεία 

 Τη φήμη του πιο καλλιεργημένου ανάμεσα στους Ρωμαίους και του 

καλύτερου γνώστη της λατινικής γλώσσας και όλης της αρχαιότητας 

κατείχε:  

Α. ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων 

Β. ο Βάρρων ο Ρεατίνος 

Γ. ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ 

 Ο εθνικός ποιητής των Ρωμαίων θεωρείται ο: 

Α. Βιργίλιος 

Β. Οράτιος 

Γ. Οβίδιος
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 Σε ποιο φιλοσοφικό χώρο δεν εμβαθύνει ο Ρωμαίος καλλιτέχνης; 

Α. θεολογικής σκέψης 

Β. πολιτικής σκέψης 

Γ. πολιτιστικής σκέψης 
Μονάδες 10 

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

3. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική σχέση οι παρακάτω λέξεις; 

λόγος  

πυγμαχία  

μέγας  

κερί  

πατρικός  

Μονάδες 10 

4. Να εντάξετε σε μια πρόταση στα νέα ελληνικά τη λατινική φράση «de facto», 

ώστε να διαφαίνεται η σημασία της. 

Μονάδες 10 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

5 α. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τα παρακάτω ουσιαστικά (πτώση, αριθμός, 

κλίση, γένος), βάσει του τύπου που δίνεται στο κείμενο. Έπειτα να μεταφέρετε τα 

ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

civitas   

legum   

Silvae   

solitudο   

dolōre   

Μονάδες 10 

    β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  

ego (αφαιρετική ενικού):  

ipse (γενική πληθυντικού, στο ίδιο γένος):  

eius (δοτική πληθυντικού, στο ίδιο γένος):  

cogitatiōnis (δοτική ενικού):  

Filius (κλητική ενικού):  

Μονάδες 05 
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6. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

stat   

sunt   

possumus   

  Ridēbis 

 sedēbam  

 cogitābam  

 enotabam  

parat   

Μονάδες 15 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: 

legum  

esse  

in proximo  

maestam  

dolōre  

Μονάδες 10 

 
8. Να αναγνωρίσετε τη μορφή αυτοπάθειας που δηλώνεται στην παρακάτω 

πρόταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Gaius Plinius Cornēlio Tacito suo salūtem. 

 

 

 

Μονάδες 10 


