
 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba 
formā suā, 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. 

Apud antiquos Romanos concordia maxima sed avaritia minima erat. 
Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitiā inter 
se certabant et patriam curabant. In bello pericula audaciā propulsabant 
et beneficiis amicitias parabant. Delecti consultabant patriae; eis corpus 
ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat. 

 

Β.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδοθούν στη νέα ελληνική τα παραπάνω κείμενα. 

(μονάδες 20) 

2.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, με βάση τις γνώσεις σας από την 
Εισαγωγή: 

Α. Η λατινική διάλεκτος ανήκει  

i) στην αρχαία ιταλική γλώσσα. 

ii) στην αρχαία ελληνική γλώσσα. 

iii) στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. 
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Β. Το λατινικό αλφάβητο στην πραγματικότητα είναι 

i) αγγλικό. 

ii) ελληνικό. 

iii) ιταλικό. 

Γ. Οι Ρωμαίοι, ενώ για όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν το εθνικό 
επίθετο ……….., για τη γλώσσα τους διατήρησαν το επίθετο ……… 

i) Λατίνος, λατινική 

ii) Ρωμαίος, ρωμαϊκή 

iii) Ρωμαίος, λατινική 

iv) Λατίνος, ρωμαϊκή 

Δ.  Ποιο είναι το γενέθλιο έτος της λατινικής λογοτεχνίας; 

i) 240 π.Χ. 

ii) 200 π.Χ. 

iii) 14 μ.Χ. 

Ε.  Ποιες είναι οι εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας με βάση τη διαίρεση 
με ιστορικά κριτήρια; 

i) χρυσός αιώνας, αργυρός αιώνας κ.ο.κ. 

ii) προκλασική εποχή, κλασική εποχή, μετακλασική εποχή, Ύστερη 
Αρχαιότητα. 

iii) δημοκρατική εποχή, αυγούστεια εποχή, αυτοκρατορική εποχή. 

(μονάδες 10) 

3. Με ποιες λατινικές λέξεις των δοθέντων αποσπασμάτων συνδέονται 
ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας: 

κάλτσα, μοτέρ, βόλεϊ, μινιατούρα, δωμάτιο 

(μονάδες 10) 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, 
χρησιμοποιώντας κάθε φορά μία από τις παρακάτω λατινικές φράσεις: 

alter ego, casus belli, curriculum vitae, de facto, de iure. 



i)     Η οικουμενικότητα του Πατριαρχείου επιβεβαιώνεται και πάλι 
……………….. παρά το γεγονός ότι ……………… δεν του αναγνωρίζεται στη 
χώρα που εδρεύει. 

ii)  Ένα πλούσιο …….......... είναι πάντα εντυπωσιακό για την ανάληψη 
μιας εργασιακής θέσης. 

iii) Η Φωτεινή είναι η καλύτερή μου φίλη. Την εμπιστεύομαι απόλυτα. 
Είναι το …………… μου! 

iv) «…………… οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου» 
(τίτλος εφημερίδας) 

 (μονάδες 10) 

5 α. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

filiam: δοτική πληθυντικού 

scopulum: αιτιατική πληθυντικού 

calceis pennatis: ονομαστική ενικού 

se: ίδιος τύπος στο α’ και στο β’ πρόσωπο 

antiquos Romanos: αφαιρετική πληθυντικού 

suppliciis: γενική ενικού και πληθυντικού 

eis: ίδιος τύπος στον ενικό  

habent: β’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα 

urget: ίδιο πρόσωπο στην Οριστική Παρατατικού 

advolat: α’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Παρατατικού 

erant: α’, β’, γ’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα  

curabant: αρχικοί χρόνοι του ρήματος                  (μονάδες 20) 

5β. Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους των ακόλουθων 
περιόδων στον άλλο αριθμό:  

«Oraculum incolis respondet: “regia hostia deo placet!”» και  

«Delecti consultabant patriae;».         (μονάδες 10) 

(μονάδες 30) 



6 α. Να συντάξετε αναλυτικά την πρόταση «regia hostia deo placet!». 

  (μονάδες 5) 

6 β. Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων 
λέξεων των αποσπασμάτων: 

marinam: είναι ………………. στο ………………….. 

incolis: είναι ………………. στο ………………….. 

ad scopulum: είναι ………………. στο ………………….. 

parci: είναι ………………. στο ………………….. 

Delecti: είναι ………………. στο ………………….. 

(μονάδες 10) 

6 γ. Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο της λέξης se στη φράση 
«belua ad Andromedam se movet» και να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση: 

i) είναι ………….. στο ρήμα movet, δηλώνει ευθεία αυτοπάθεια 

ii) είναι ………….. στο ρήμα movet, δηλώνει πλάγια αυτοπάθεια 

(μονάδες 5) 

 

 

 

 

BONA FORTUNA !!! 

 


