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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

Cēpheus  et  Cassiope  Andromedam  filiam  habent.  Cassiope,  superba 
forma  sua,  cum  Nymphis  se  comparat.  Neptūnus  irātus  ad  oram 
Aethiopiae   urget  beluam  marīnam , quae  incolis  nocet  .  Oraculum 
incolis  respondet:  “regia  hostia  deo  placet!”  Tum  Cēpheus   Andromedam
ad  scopulum  adligat ; belua  ad  Andromedam  se  movet.  Repente  Perseus
calceis  pennātis  advolat ;

Iustitia   inter  se  certabant  et  patriam  curabant. In  bello  pericula  audacia
propulsabant  et  beneficiis  amicitias  parabant.  Delecti  consultabant 
patriae;   eis  corpus  ex  annis  infirmum  sed  ingenium  propter  sapientiam
validum  erat.
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μεταφράσετε στα νέα Ελληνικά τα παραπάνω αποσπάσματα.
                                                                                                          (μονάδες 40)
 
 
2.α. Να γράψετε στην ίδια πτώση και στον άλλο αριθμό τις παρακάτω 
συνεκφορές: beluam  marīnam,  ingenium validum, regia hostia, calceis 
pennatis.

(Μονάδες 4)
 



 
2.β.  Να  κλίνετε  και  στους  δύο  αριθμούς  τα  παρακάτω 
ουσιαστικά: pericula, belua.
(Μονάδες 4)                                                                                                            

 
2.γ. eis:Να κλιθεί στο γένος που βρίσκεται και στους δύο αριθμούς
        se: Να κλιθεί στο πρόσωπο που βρίσκεται και στους δύο αριθμούς.

(Μονάδες 6)
 
3.α.  Να γράψετε τον τύπο ή τις τύπους που ζητούνται για καθεμία από 
τις παρακάτω λέξεις:
 
habent: το γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού, ενεργητική φωνή.
 
Filiam: την γενική και κλητική του ενικού.
 
incolis: στην ίδια πτώση στον άλλον αριθμό.
 
Urget: το α΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα, ενεργητική φωνή.
 
 
Validum: την αιτιατική του ενικού.

 (Μονάδες 5)
 
3.β.  Να  γράψετε  τους  αρχικούς  χρόνους  και  την  συζυγία  των 
παρακάτω ρημάτων:
consultabant, respondet.

 (Μονάδες 8)

3.γ. placet:  να γράψετε το γ’  πληθυντικό ενεστώτα και  παρατατικού 
οριστικής ενεργητική φωνή.

(Μονάδες 2)
4.α.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 
in bello: 
audacia:
 calceis:
 incolis (το υπογραμμισμένο):
 regia:
 quae:
 Tum:
 eis:

 (Μονάδες 16)



4.β. quae incolis nocet: Να χαρακτηριστεί συντακτικά η πρόταση( είδος, 
εισαγωγή, εκφορά, θέση.)

(Μονάδες 5)
 
4.γ. propter sapientiam: Τι δηλώνει ο εμπρόθετος;

(Μονάδες 4)
 
4.δ. belua ad Andromedam se movet: ποια είναι η συντακτική θέση της 
αντωνυμίας μέσα στην πρόταση;

(Μονάδες 2)
 
5. Iustitia inter se certabant et patriam curabant :  ποια  είναι  η 
συντακτική θέση της αντωνυμίας μέσα στην πρόταση;

 (Μονάδες 4)

Καλή επιτυχία!


