
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

1 
ΔΓ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Δανάη Γεωργιάδου,  Σύμβουλος Λατινικών, Β.Δ. 

                                            Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία 

 
 
Υπεύθυνος ΕΜΕ: Πέτρος Πέτρου 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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           ΛΥΚΕΙΟ ________________________                                           ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ __________                                                                                                              

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                     Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  

 

 
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Lectiones I-III 

 
Όνομα: __________________________________________________    Τμήμα: _______ 
Διάρκεια: ___________ 
 
Ημερομηνία: ____________                                     Βαθμός: __________ 
Καθηγητής: _____________                                     Υπογραφή γονέως /κηδεμόνα: ______ 
                                                                                    

 
 
 

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ι. Ovidius poeta epistulas Romam scriptitat. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. 

Narrat de terrā gelidā. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amica poetae. 

ΙΙ. Graeci Troiam dolo expugnant. Aeneas cum Anchisā et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti 

Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Denique Aeneas in Italiam 

navigat et regina exspirat.  

III. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet formā puellae. Perseus hastā 

beluam delet et Andromedam liberat. Incolae valde gaudent.   

                                                                                          (Lectiones I-III, αντίστοιχα – ελαφρά διασκευή) 
 
 
 

1. Να μεταφράσετε τα πιο πάνω κείμενα στα Ελληνικά.                                        (μονάδες 35) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Από τα πιο πάνω κείμενα να γράψετε δύο (2) λέξεις που παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια με κάποια λέξη της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας ή νέας), δηλώνοντας και τη 
σχετική ελληνική λέξη. Να εξαιρεθούν τα κύρια ονόματα.                                  (μονάδες 2)  

Λατινική λέξη Ελληνική λέξη 

  

  

ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ 
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3. Από τα πιο πάνω κείμενα να γράψετε δύο (2) λέξεις που παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια με κάποια λέξη από μια από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, 
ισπανική, ιταλική. Να δηλώσετε τη λέξη και τη γλώσσα. Να εξαιρεθούν τα κύρια ονόματα και οι 
λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη άσκηση.                            (μονάδες 3)                                          

Λατινική λέξη Λέξη σε άλλη γλώσσα Γλώσσα 

   

   

                                                               
4. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις πιο κάτω λέξεις ή φράσεις (είναι υπογραμμισμένες στα 

κείμενα για μετάφραση).                                                                                         (μονάδες 5) 

fortunam ______________________________________________________________________ 

contra iniuriam _________________________________________________________________ 

novam _____________________________________________________________________ 

Repente _______________________________________________________________________ 

hastā __________________________________________________________________________  

 
5. Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της στήλης Α΄ με τις πτώσεις της στήλης Β΄, όπως 

χρησιμοποιούνται στα πιο πάνω κείμενα (περισσεύουν 3 πτώσεις της στήλης Β΄).                                           
                                                                                                                                   (μονάδες 4) 
                                                                        

Α΄ Β΄ Αντιστοίχιση  

α. terrā 1. δοτική ενικού α.  

β. iniuriam 2. γενική ενικού β.    

γ. sociis 3. κλητική ενικού γ.    

δ. puellae 4. αιτιατική ενικού δ.    

 5. δοτική πληθυντικού    

 6. αφαιρετική ενικού   

 7. αφαιρετική πληθυντικού  

           
6. Να βάλετε το επίθετο στην κατάλληλη πτώση, γένος και αριθμό, ώστε να δημιουργηθεί 

συνεκφορά με το ουσιαστικό που ακολουθεί. Να μεταφέρετε τις συνεκφορές στον αντίθετο 
αριθμό.                                                                                                                      (μονάδες 9)  

(gelidus)  ____________  ponto ______________   ______________ 

(novus)  ___________  poetārum  ______________   ______________ 

(unicus)  ___________  amica ______________   ______________ 

      

7. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται στην παρένθεση. 
                                                                                                                                   (μονάδες 7) 

      α) In ________ (Aethiopia) Graeci navigant. 

      β) Ille epistulas __________ (amicus, δοτ. πληθ.) _____________ (scriptito). 

      γ) Perseus ________ (calceus, εν.) advolat et _________ (puella, πληθ.) videt.   

      δ) Nos ________ (poeta) sumus. 

      ε) _______ (Ille) beluas delent.  
                                                                                    

8. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων.                 (μονάδες 12) 
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 deploro habeo              sum excrucio 

tu        

nos     

vos     

 
9. Σε κάθε πρόταση που ακολουθεί υπάρχει ένα γραμματικό / συντακτικό σφάλμα. Να γράψετε 

τον ορθό τύπο στη δεύτερη στήλη.                                                                      (μονάδες 4)                                                                                                                                             
 

Illa filiam habet et cum Nymphis se comparant.   

Ventus adversi pontum turbant.    

Poeta curae et miseriae excruciant.  

Aeneas in Africam est.  

 
10. Να μεταφράσετε στα Ελληνικά τις πιο κάτω προτάσεις.                                   (μονάδες 10) 

Socii reginae respondent: Nos oram videmus. 
      ___________________________________________________________________________ 

Incolae Graeciae cum natis patriam liberant. 
___________________________________________________________________________ 
 

11. Να μεταφέρετε στα Λατινικά την πιο κάτω πρόταση.                                         (μονάδες 5) 
 
Ο ποιητής αγαπά την κοπέλα και σπρώχνει το κήτος προς την παγωμένη γη.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

12. Ποια η σχέση του Αινεία α) με την Τροία και β) με την Ιταλία; Να εξηγήσετε.   (μονάδες 4)                                                                                                              
                                                                                                                                    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


