ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat.
Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis
remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites
his verbis admonet: “Hostes adventare audio; speculatores nostri eos
prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis”.
2. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini,
laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis
femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex
vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat.
Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus
Romanus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum,
deligere constituit.


Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.
40 μονάδες

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α. speculatores nostri, eam maestam: Να κλίνετε τις συνεκφορές και
στους δύο αριθμούς.
4 μονάδες

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
frumenti:
ονομαστική πληθυντικού
quibus:
δοτική ενικού στο ίδιο γένος
legatos omnes:
αφαιρετική ενικού
castra:
γενική πληθυντικού
milites:
κλητική ενικού
eos:
γενική ενικού στο ίδιο γένος
vim:
αφαιρετική ενικού,
ονομαστική πληθυντικού
lacrimis:
αιτιατική ενικού
cultro:
κλητική ενικού
se ipsam:
δοτική ενικού
vulnere:
αιτιατική πληθυντικού
consules:
δοτική ενικού
15 μονάδες

2.α. remanere, parat, extrahit, constituit: Να γράψετε τους αρχικούς
χρόνους των ρημάτων.
4 μονάδες
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2.β. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται:
iubet:
β΄ πληθυντικό μέλλοντα
hiemare:
γ΄ πληθυντικό μέλλοντα
remanere:
α΄ πληθυντικό παρατατικού
admonet:
α΄ ενικό ενεστώτα
esse:
γ΄ πληθυντικό ενεστώτα
nuntiant:
γ΄ ενικό παρατατικού
laedit:
β΄ πληθυντικό ενεστώτα
inveniunt:
γ΄ ενικό μέλλοντα
extrahit:
γ΄ πληθυντικό ενεστώτα
punire:
α΄ ενικό μέλλοντα
adimit:
β΄ ενικό παρατατικού
constituit:
β΄ ενικό μέλλοντα
12 μονάδες

3.α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως το συντακτικό ρόλο των όρων που
ακολουθούν (υπογραμμίζονται στα κείμενα)
Propter inopiam, Legatos, Hostes, esse, Sextus, maestam, cum lacrimis,
cultro, se, ipsam, punire.
11 μονάδες

3.β. in castra:
 Τι εκφράζει ο εμπρόθετος προσδιορισμός; Να εκφράσετε την ίδια
επιρρηματική σημασία με τις ακόλουθες λέξεις: civitas, Roma,
Italia, patria.
 Να μετατρέψετε τον εμπρόθετο ώστε να εκφράζει στάση σε τόπο.
7 μονάδες

4. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό. Να φροντίσετε ώστε
να διατηρείται αποδεκτό νόημα:
 Caesar milites his verbis admonet
 speculatores nostri eos prope esse nuntiant
7 μονάδες
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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