Β΄ Λυκείου – Θεωρητική κατεύθυνση
Διαγώνισμα Λατινικών
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Απόσπασμα 1
Α. Γιατί ο νόμος είναι θεμέλιο της ελευθερίας, πηγή δικαιοσύνης. Το
πνεύμα και η ψυχή και η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται
στους νόμους. Όπως τα σώματά μας χωρίς μυαλό, έτσι και η πολιτεία
χωρίς νόμους δεν υπάρχει (δε στέκεται).
Απόσπασμα 2
Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από την πληγή με μεγάλο πόνο (ή βαθιά
οδύνη) και ετοιμάζεται να τιμωρήσει την εγκληματική πράξη. Ξεσηκώνει
το λαό και αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο.
Απόσπασμα 3
Εσύ θα αποθεώσεις τον Αινεία. Αργότερα, ο Ίουλος, ο γιος του Αινεία, θα
μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα οχυρώσει την Άλβα Λόγγα.
Μετά από τριακόσια χρόνια η Ιλία θα γεννήσει δύο γιους, το Ρωμύλο και
το Ρώμο, τους οποίους μία λύκαινα θα θρέψει. Ο Ρωμύλος θα χτίσει τα
τείχη του Άρη και θα δώσει στους Ρωμαίους το όνομά του.

B1. Ουσιαστικά:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

fundamentum: fundamento
fons: fontium
animus: animos
consilium: consilii/i
civitatis: civitates/is
vulnere: vulnus
cultrum: culter
filius: fili
regnum: regnis
lupa: lupae

2. Συνεκφορές:

a. corpora nostra: corpus nostrum και corporis nostri
b. dolōre magno: dolōribus magnis και dolōres magnos
c. suo nomine: suum nomen και suorum nominum
3. Αντωνυμίες:

a. Tu: vestri / vestrum
b. quos: cuius cui
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4. Ρηματικοί τύποι:

a.
b.
c.
d.
e.
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est: fuerint
stat: stetisti
parat: parabunt
feres: tulistis
appellabit: appelare

Γ1. Συντακτικός ρόλος
• libertatis: γενική αντικειμενική στο fundamentum
• nostra: επιθετικός προσδιορισμός στο corpora
• dolōre: αφαιρετική του τρόπου στο ρ. extrahit
• delictum: αντικείμενο στο απαρέμφατο punire
• Tarquinio: έμμεσο αντικείμενο στο ρ. adimit
• imperium: άμεσο αντικείμενο στο adimit
• postea: επιρρηματιικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρ. pariet
• filius: παράθεση στο Iulus
• lupa: υποκείμενο στο ρ.nutriet
• de nomine: εμπρόθετος προσδιορισμός της προέλευσης στο ρ.
appelabit

Γ2. Να αντιστοιχίσετε το Λατίνους συγγραφείς με το έργο που έγραψε ο
καθένας (σε κάποιον από αυτούς αντιστοιχεί περισσότερους από έναν τίτλους)
ΣΤΉΛΗ Α
a. Ιούλιος Καίσαρ
b. Κορνήλιος Νέπως
c. Σαλλούστιος Κρίσπος
d. Λουκρήτιος (96-53 π.Χ.)

e. Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων

ΣΤΉΛΗ Α

1. Απομνημονεύματα
2. Ιστορική βιογραφία (25 Ελλήνων και
Ρωμαίων)
3. Θουκυδίδεια
ιστοριογραφία-ιστορική
μονογραφία: «Η συνομωσία του Κατιλίνα»
4. Φιλοσοφικό έπος: «Για τη φύση των
πραγμάτων»
5. «Αινειάδα»
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