
 

Μαριάννα Τσιολπίδου-Φιλόλογος  www.arxaia-latinika.gr                     1 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de 
bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis  annis vitae suae in Campaniā se 
tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. 
Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum 
honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat. 
 
Caesar propter  frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex 
quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. 
Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet. Milites his verbis 
admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope esse 
nuntiant. Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent 
et caedem militum perpetrāre possunt». 
 

Α.1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα:  

«Ultimis  annis vitae… ingeniumque eius fovēbat.» 

«Caesar propter  frumenti… Hostes adventāre audio;» 

30 Μονάδες 

Α.2. Σημειώστε αν οι παρακάτω διατυπώσεις αληθεύουν ή όχι, με βάση το 

περιεχόμενο του κειμένου. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας, με παραπομπές 
στο λατινικό κείμενο. 

 Σωστό Λάθος 

a) Silius Italicus, poēta 
epicus, vir clarus 
erat. 

  

b) Silius animum 
tenerum non 
habēbat. 

  

c) Ex quibus quattuor  
imperat in Belgis 
remanēre 

  

d) Speculatōres vestri 
eos prope esse 
nuntiant. 

  

e) Vim hostium cavēre 
debētis; 

  

 

05 Μονάδες 
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Β.1. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τις λέξεις της Β΄ στήλης που 
έχουν ετυμολογική συγγένεια:  

Α΄ Β΄ 

a) collis α) τέμπλο 

b) hiemare β) άνεμος 

c) templo γ) χειμώνας 

d) audio δ) οὖς 

e) animus ε) κολωνός 

 
05 Μονάδες 

 

Γ.1. Να μεταφερθούν τα παρακάτω ρήματα στην οριστική του παρακειμένου 
διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό:  

sunt, habebat, conlocat, remanere, adomonet 

05 Μονάδες 

Γ.2. Να βρείτε το είδος των παρακάτω αντωνυμιών και να τις μεταφέρετε στον 

άλλο αριθμό:  

eius  ……………………….., ……………………….. 

se  ……………………….., ……………………….. 

illis  ……………………….., ……………………….. 

quod  ……………………….., ……………………….. 

08 Μονάδες 

 

Γ.4. Αντιστοιχίστε τις λατινικές λέξεις της A στήλης με τη γραμματική τους 

αναγνώριση στη B στήλη. Για τον ακριβέστερο εντοπισμό του γραμματικού 
τύπου που ζητείται, λάβετε υπόψη σας, όπου το κρίνετε αναγκαίο, τη 
συντακτική λειτουργία του στο εξεταζόμενο κείμενο. Στη B στήλη τέσσερις 
χαρακτηρισμοί περισσεύουν. 

Α Β 

a) erat α) αιτιατική ενικού 

b) annis β) ονομαστική ενικού 

c) tenerum γ) γ΄ πληθυντικό οριστική ενεστώτα 

d) Monumentum δ) αφαιρετική ενικού  

e) hiemare ε) αφαιρετική πληθυντικού 

f) his στ) κλητική ενικού 

g) possunt ζ) γ΄ ενικό οριστική παρατατικού 

 η) δοτική πληθυντικού 

 θ) απαρέμφατο ενεστώτα 

 
07 Μονάδες 
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Γ.5 Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των προτάσεων στην ίδια πτώση του 

άλλου αριθμού:  

a) Multos in illis locis agros possidēbat. 

…………………………………………………………………………….. 

 

b) speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. 

…………………………………………………………………………….. 

 

10 Μονάδες 

 

Δ.1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους εμπρόθετους του δεύτερου κειμένου.  

Εμπρόθετος 
προσδιορισμός 

Δηλώνει: Στο: 

   

   

   

   

   

   

   

 

07 Μονάδες 

Δ.2. Σημειώστε την ένδειξη στο οικείο πλαίσιο, ανάλογα με το αν οι παρακάτω 
προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:  

 Σωστό Λάθος 

a) poeta:  επεξήγηση 
στο Silius 

  

b) eius:  γενική κτητική 
στο libri 

  

c) annis:  δοτική του 
χρόνου στο tenebat 

  

d) illis:  αντικείμενο 
στο possidebat 

  

e) frumenti: γενική 
υποκειμενική στο 
inopiam 

  

 

05 Μονάδες 

Δ.3. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό φαινόμενο στην παρακάτω περίοδο:  

Ultimis  annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. 

04 Μονάδες 
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Δ.4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους των προτάσεων: 

XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt.  

08 Μονάδες  

 

Δ.5. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στα λατινικά:  

Α) Ο Σίλιος είναι άντρας.  

………………………………………………………….. 

Β) Οι εχθροί έχουν δύναμη.  

………………………………………………………….. 

06 Μονάδες 
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