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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 1 – 5 

1. Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae 

plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat. 

Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā. Poētam curae et miseriae 

excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amīca poētae. 

 

2. Aenēas filius Anchīsae est. Patria Aenēae Troia est. Graeci Troiam oppugnant 

et dolo expugnant. Aenēas cum Anchīsā, cum nato et cum sociis ad Italiam 

navigat. Sed venti pontum turbant et Aenēan in Africam portant. Ibi Didō 

regīna novam patriam fundat. Aenēas regīnae insidias Graecōrum renarrat. 

Regīna Aenēan amat et Aenēas regīnam. Denique Aenēas in ltaliam navigat et 

regīna exspīrat. 

 

3. 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 !» Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua 

ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam 

videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam 

liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent. 

 

4. Apud antīquos Rōmānos concordia maxima sed avaritia minima erat. 

Rōmāni in supplicii deōrum magnifici sed domi parci erant. 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. 

 

5. Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de 

bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se 

tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. 

Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum 

honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat. 

 

 

Α) Να μεταφραστούν τα υπογραμμισμένα  

(Μονάδες 20) 

Β.1) Γιατί η "αριστοκρατική" αξιολόγηση θεωρείται αντιεπιστημονική;  

(Μονάδες 5) 
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Β.2) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 

1. Οι Ρωμαίοι χαρακτηρίζονταν με το  επίθετο «Ρωμαίος», αλλά για τη γλώσσα 

Τους χρησιμοποιούσαν το επίθετο: 

α. «αυγούστεια» 

β. «ελληνορωμαϊκή» 

γ. «λατινική» 

 

2. Αρχικά, η γλώσσα των Ρωμαίων ήταν λιτή και: 

α. κατανοητή 

β. κλασική 

γ. αγροτική 

 

3. Το ................. γεννιέται η Ρωμαϊκή λογοτεχνία. 

α. 240 π.Χ. 

β. 100 π.Χ. 

γ. 14 μ.Χ. 

 

4. Το τέλος της κλασικής εποχής είναι: 

α. τον 3ο αι. μ.Χ. 

β. το 110 π.Χ. 

γ. τον θάνατο του Αυγούστου (14 μ.Χ.) 

 

5. Ο Κάτουλλος αποτολμά να ανταγωνιστεί τον 

α. Θουκυδίδη 

β. Καλλίμαχο 

γ. Όμηρο 

(Μονάδες 5) 
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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. Μία λέξη της 

στήλης Α περισσεύει. 

Α Β 

α) Έπος 1 animus 

β) πατριωτικός 2 templum 

γ) μαεστρία 3 pontum 

δ) Γραίκος 5 magister 

ε) φόβος 6 epicus 

στ) ανεμοθύελλα 7 Graecōrum 

ζ) Πόντος 8 patriae  

η) τέμπλο  

(Μονάδες 5) 

Γ.2) Να βρείτε ετυμολογικά συγγενείς λέξεις με τις παρακάτω: χρησιμοποιώ, 

βαρβαρικός, βολλεϊ, φορμάρισμα, πατρίδα 

(Μονάδες 5) 

Δ.1) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

filiam→ η δοτική πληθυντικού 

beluam→ η ονομαστική πληθυντικού 

incolis→ η δοτική ενικού 

scopulum→ η αιτιατική πληθυντικού 

calceis→ η αιτιατική πληθυντικού 

puellae→ η αφαιρετική ενικού 

hasta→ η δοτική ενικού 

se→ η ονομαστική πληθυντικού του α΄ προσώπου 

deo→ η κλητική πληθυντικού                                                                                    

Οvidius→ κλητική ενικού 

(Μονάδες 10) 
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Δ.2) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

est→ το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. 

oppugnant→ το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα. 

possidebat→ το α΄ ενικό πρόσωπο στον ίδιο χρόνο και έγκλιση. 

habebat→ το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στον ίδιο χρόνο και έγκλιση. 

placet→ το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεργητικού ενεστώτα. 

erant→  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα. 

iacebat→ το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα. 

studebat→ το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα. 

(Μονάδες 8) 

 

Δ.3) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος moveo, iaceo και να δηλωθούν σε 

ποια συζυγία ανήκουν 

(Μονάδες 2) 

Ε.1) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους με την τονισμένη γραμματοσειρά.  

(Μονάδες 20) 

Ε.2) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την πρόταση: quod Neapoli iacebat 

(Μονάδες 10) 

Ε.3) α) Να γράψετε της πλάγιες πτώσεις του ουσιαστικού domus και τι δηλώνουν.  

β) in terrā Ponticā → Να δηλωθεί η κατεύθυνση σε τόπο. 

 

(Μονάδες 10) 

 

ΑΠΑΝΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  

ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ! 
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