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           ΛΥΚΕΙΟ ________________________                                           ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-19                                                                                                             

                                                                                      

 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Μάιος – Ιούνιος 2019 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Όνομα: __________________________________________________    Τμήμα: _______ 
 
Διάρκεια: 2 ώρες 
Ημερομηνία: ____________                                             Βαθμός: Αριθμητικώς __________ 
Ώρα: _________                                                                                Ολογράφως __________   
                                                                                    
                                                                                    Υπογραφή Καθηγητή: __________ 

 

 Να γράψετε στο εξεταστικό δοκίμιο τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τμήμα).  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού (Tippex) ή ταινίας.  

 Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.  

 
 
 
 
 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ                                                              Μονάδες 35 

Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Legātos omnes frumentum in castra 

importāre iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope esse 

nuntiant. Vim hostium cavēre debetis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre 

possunt». 

                                                                                                                               (Lectio VII, ελαφρά διασκευή) 

Serenā nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus 

fiduciam amiserat. Tum Sulpicius de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque 

modo exercitum alacrem in pugnam misit. 

                                                                                                                              (Lectio XIII, ελαφρά διασκευή) 

Catilina, nobilissimi generis vir sed ingenii pravissimi, contra rem publicam coniurāvit. Eum clari quidam sed 

improbi viri consecūti erant. Catilina a Cicerōne ex urbe expulsus est. Socii eius deprehensi sunt et 

strangulāti sunt. Ab Antonio, altero consule, Catilina ipse cum exercitu suo, proelio victus, interfectus est.  

                                                                                                                             (Lectio XIX, ελαφρά διασκευή) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                                                                                          Μονάδες 65 

1. Nα γράψετε μία (1) λέξη που παρουσιάζει ετυμολογική συγγένεια με καθεμία από τις πιο κάτω 
λέξεις και που προέρχεται από μία από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, 
ιταλική (να δηλώσετε τη γλώσσα).                                                                 
                                                                                                                                                    (μονάδες 2)                                          

 Λέξη  Γλώσσα 

militum   

invaserat   

 

2. Με βάση το δεύτερο και το τρίτο 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 και οι λέξεις που 

δόθηκαν στην προηγούμενη άσκηση.   

                                                                                                                                                    (μονάδες 2) 

    

Λατινική λέξη Ελληνική λέξη 

  

  

                          

3. Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της στήλης Α΄ (με πλάγια γράμματα στα κείμενα που δίνονται 

για μετάφραση) με τις πτώσεις της στήλης Β΄.                                           

                                                                                                                                                   (Μονάδες 4) 

Α΄ Β΄ 

  hibernis 

  Hostes 

  hostium 

  lunae 

  alacrem 

  Catilina 

  viri 

  urbe 

  γενική πληθυντικού   

  ονομαστική ενικού  

  αφαιρετική πληθυντικού 

  κλητική ενικού   

  αφαιρετική ενικού 

  δοτική ενικού 

  αιτιατική πληθυντικού 

  ονομαστική πληθυντικού 

  γενική ενικού  

  αιτιατική ενικού 

  δοτική πληθυντικού 

  κλητική πληθυντικού 
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4. Να κάνετε συντακτική αναγνώριση των λέξεων (υπογραμμισμένες στα κείμενα που δίνονται για 

μετάφραση).                                                         

                                                                                                                                                 (Μονάδες 8) 

frumenti _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                              

importāre ______________________________________________________________________________ 

verbis _________________________________________________________________________________ 

eos ___________________________________________________________________________________ 

prope _________________________________________________________________________________ 

ob monstrum ___________________________________________________________________________ 

a Cicerōne _____________________________________________________________________________ 

consule _______________________________________________________________________________ 

 

5. Ακολουθούν κάποιοι τύποι από τα κείμενα που δίνονται για μετάφραση. Να βάλετε σε κύκλο τη 

σωστή απάντηση για κάθε αλλαγή που πρέπει να γίνει. 

                                                                                                                                                   (Μονάδες 2)                                        

importāre  γ΄ ενικού οριστικής μέλλοντα: 

importet           importabit          

esse β΄ ενικού υποτακτικής ενεστώτα: 

                  sis                   esses 

solent α΄ πληθυντικού υποτακτικής ενεστώτα:  

soleamus         solemus  

motibus δοτική ενικού:  

motu                motui          

 

6. Να τρέψετε τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό.                                

                                                                                                                                                   (Μονάδες 3) 

mortale corpus  

cum lacrimis  

exercitum alacrem misit  

 

 

7. Να μεταφέρετε τα ακόλουθα ρήματα σε όλους τους χρόνους της φωνής στην οποία βρίσκονται 

(από τα κείμενα που δίνονται για μετάφραση).  

                                                                                                                                                   (Μονάδες 5) 

Ενεστ. audio debetis   

Παρατ.     

Μέλλ.     

Παρακ.    deprehensi sunt 

Υπερσ.   amiserat  

Τ.Μέλλ.     

 

 

8. Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που 

βρίσκεται στην παρένθεση.                                                 
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                                                                                                                                                   (Μονάδες 6)  

Tu legatum ex urbe ______________ (revoco, οριστ. μέλλοντα).     

Carthaginienses Saguntum _______ (vis) ________________ (expugno, οριστ. παρακ.). 

Nos cum ___________ (copiae) Romanorum dimicabamus et eam   ________ (gens) __________________ 

(contundo, οριστ. παρατ.).      

Milites, ______________ (deleo, β΄ πλ. υποτ. ενεστώτα) arma Graecorum! 

Traditur hostis in pugnā ______________ (vulneror, ενεστ.). 

Magnos agros in Italiā possidebant, in  ________  (qui) vivebant.               

________ (Omnis) hostes ex _________ (moenia) desiliunt et _____________ (proelior). 

 

9. Καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν έχει δύο γραμματικά – συντακτικά λάθη.  

α) Να γράψετε τους λανθασμένους τύπους και δίπλα από τον καθένα τον ορθό. 

β) Να δώσετε μια σύντομη εξήγηση για την κάθε διόρθωση.                                                                                                 

                                                                                                                                                   (Μονάδες 4) 

 

In pugnā cruentissimam multi Romani occisi est.   

Paulus pulchram filiolam amant et pulchra filiolae Paulum.   

 

i) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

ii) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

iii) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

iv) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο. 

                                                                                                                                                   (Μονάδες 7)  

Romulus regnum condet Romanosque de suo nomine appellabit. 

______________________________________________________________________________________ 

Ab Antonio, altero consule, Catilina interfectus est.  

______________________________________________________________________________________  

 

11. Να υποδείξετε πού τονίζονται οι πιο κάτω  λέξεις και να εξηγήσετε το γιατί. 

legiōnes, amittere          

                                                                                                                                                   (Μονάδες 2) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

12. Να μεταφέρετε στα Λατινικά τις πιο κάτω προτάσεις.                  

                                                                                                                                                   (Μονάδες 8) 

Ο ποιητής αφηγείται ότι ο πατέρας δίνει ένα φιλί στη γυναίκα του και της λέει την αλήθεια για τη μάχη και για 

τη νίκη του στρατού. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν ελευθερώσει την πατρίδα και είχαν τηρήσει τους νόμους.  
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veritas -ātis: αλήθεια 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Να μεταφράσετε στα Ελληνικά τις πιο κάτω προτάσεις.                  

                                                                                                                                                   (Μονάδες 8)  

Decem annos Graeci bellum contra Troiam gerebant. Urbs oppugnabatur et multi milites vulnerabantur et 

interficiebantur. Omnes patriam cupiebant, sed non poterant hostes vincere. Denique, quia urbs dolo capta 

erat, Graeci potuerunt domum redire.     

Decem: δέκα 

quia: επειδή  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

                         

14. Να αναφέρετε έναν σημαντικό εχθρό που νίκησαν οι Ρωμαίοι στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.. Με ποιον 

τρόπο θεωρούσαν οι Ρωμαίοι ότι επηρεάστηκαν από αυτούς στη ζωή τους;   

                                                                                                                                                   (Mονάδες 4) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

 

--- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ --- 


