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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
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ΟΝΟΜΑ: …………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………..
ΠΑΤΡΑ:

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου τηλ. 2613021611

ΒΑΘΜΟΣ:……………..……………………

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

Πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2693025171

ΚΕΙΜΕΝΑ
Ι. Ovidius Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et
fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae
excruciant. Musa est unica amica.
II. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et
Aeneam in Africam portant. Ibi Dido regina patriam fundat.
III. Neptūnus 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; puellam videt et stupet forma
puellae.
IV. Iustitia inter se certabant et patriam curabant. In bello pericula audacia propulsabant et
beneficiis amicitias parabant. Delecti consultabant patriae; eis corpus infirmum sed ingenium
propter sapientiam validum erat.
V. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat
ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum, quod Neapoli iacebat,
pro templo habet.
(Lectiones I- V, ελαφρά διασκευή)
1. (Aeneas cum Anchisa.... propter sapientiam validum erat.) Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα
Ελληνικά. (μονάδες 35)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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2. α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. (μονάδες 6)
α. Η λατινική γλώσσα δημιουργήθηκε από απλούς ανθρώπους ,γι’ αυτό χαρακτηρίστηκε αγροτική.
β. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ελλήνων από τους Ρωμαίους ήταν το αλφάβητό τους.
γ. Οι Αυγούστειοι χρόνοι ήταν η περίοδος 40 π.Χ – 24 μ.Χ..
δ. Η ανάπτυξη της Ρωμαϊκής λογοτεχνίας έγινε ύστερα από τη «συνάντηση» των Ρωμαίων με τους
Έλληνες.
ε. Η πολυτάραχη πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη Ρώμη τους χρόνους του Αυγούστου
επηρέασε όλα τα λογοτεχνικά γένη.
στ. Οι Ρωμαίοι λογοτέχνες είχαν έντονη συμμετοχή στα εσωτερικά τεκτενόμενα όταν κυρίαρχη
πολιτική μορφή ήταν ο Ιούλιος Καίσαρας.

2. β. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β. (μονάδες 4)
ΣΤΗΛΗ Α ΄

ΣΤΗΛΗ Β΄

α. Οβίδιος

i. Αυτοκράτορας Ρώμης

β. Οράτιος

ii. Έπος 15 βιβλίων

γ. Κορνήλιος

iii. εθνικός ποιητής

δ. Κάτουλλος

iv. Epistulae

ε. Σαλλούστιος

v. λυρικός ποιητής

στ. Ιούλιος Καίσαρ

vi. ιστοριογραφία

ζ.Βεργίλιος

vii. Σκοτεινό φιλοσοφικό έπος
viii. Η συνωμοσία του Κατιλίνα

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται. (μονάδες 10)

Ovidius: κλητική ενικού
fortunam: ίδια πτώση του άλλου αριθμού
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regina: αφαιρετική ενικού, γενική πληθυντικού
beluam marīnam: η συνεκφορά στη γενική ενικoύ και πληθυντικού
bello: αιτιατική ενικού και πληθυντικού
ingeniumque: αφαιρετική πληθυντικού
sociis: κλητική ενικού
agros: ονομαστική ενικού και πληθυντικού
amicitias: γενική πληθυντικού
Silius: γενική ενικού

4. Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των προτάσεων στον άλλο αριθμό. (μονάδες 5)

α. Ovidius Epistulas Romam scriptitat.
β. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam.
γ. Puellam videt et stupet forma puellae.
δ. Delecti consultabant patriae.
ε. Multos in illis locis agros possidebat.

5.α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους των ρημάτων. (μονάδες 10)

α. Nos fortunam adversam…………..(repugno ενεστώτας).
β. Cepheus Andromendam filiam………….(habeo ενεστώτας).
γ. Belua se movet sed Perseus ……………hasta beluam…………..et puellam………….. (advolo,
libero, deleo ενεστώτας).
δ. Epistulae plenae querelarum…................(sum παρατατικός).
ε. ………….. de incolis barbaris et de terra gelida. (narro παρακείμενος α΄πληθυντ.).
στ. In bello pericula audacia……………. (propulso μέλλοντας γ΄ πληθ.).
ζ. Aeneas ad Italiam..............(navigο υπερσυντέλικος).
η. Neptūnus….........................beluam marinam (urgeo συντ. Μέλλοντας).
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5.β. (Multos in illis locis.... puer magistrum honorabat): Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των
ρημάτων του αποσπάσματος και να τα κλίνετε στην Οριστική Παρατατικού και
Παρακειμένου. (μονάδες 10)

6. Συνδέστε τις λέξεις που προέρχονται από σύγχρονες Ευρωπαικές γλώσσες με τις λατινικές
λέξεις του κειμένου IV. (μονάδες 5)
cure, amie, justice, infirmary, πατρίδα, homo sapiens, invalid, Vergili

7. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων. (μονάδες 10)
Romam, plenae, cum sociis, venti, iratus, pennatis, pericula, propter sapientiam, Eum

8 . Να μεταφέρετε στα Λατινικά την πιο κάτω πρόταση. (μονάδες 5)
Ο ποιητής αγαπά την κοπέλα και δένει το κήτος προς την παγωμένη γη.
___________________________________________________________________
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ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ.
2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.
3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER»)
4. ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ.
E-MAIL:

dimitropoulou.mr@gmail.com
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καλή επιτυχία !!!
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες
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