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ΚΕΙΜΕΝΑ 

 VI.    In eā civitāte, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex est fundamentum 

libertātis, fons aequitātis. Mens et consilium et sententia civitātis posita est in legibus. Ut corpora 

nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistrātus, legum interpretes 

iudices, legum denique omnes servi sumus: enim liberi esse possumus.       

VII.       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: « Speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. Vim 

hostium cavēre debetis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre 

possunt».                                                                                    

                                                                                                    (Lectiones VI, VII ελαφρά διασκευή) 

1. (Mens et consilium.... prope esse nuntiant.) Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα Ελληνικά. 

(μονάδες 35) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες προτάσεις με βάση το νόημα του κειμένου: 

                                                                                                                                    (μονάδες 10) 

α.Ex legionibus quattuor in Asia hiemare iubet. 

β.Tribus imperat in Belgis remanere. 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 
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ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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γ. Legatos omnes vinum in castra importare iubet. 

δ.  Speculatores hostium prope se esse nuntiant. 

ε. Hostes de collibus advolare solent. 

 

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

Frumenti, legiones: δοτική του ίδιου αριθμού. 

eā: γενική του ενικού αριθμού. 

ille: ονομαστική του πληθυντικού αριθμού. 

nostra : Αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό γένος 

Legatos omnes: αφαιρετική του ενικού αριθμού. 

Milites: αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού. 

verbis: ονομαστική του ενικού αριθμού. 

viri: γενική και αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. 

speculatores:ονομαστική του ενικού αριθμού. 

collibus: αφαιρετική του ενικού αριθμού. 

 

4. Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των προτάσεων στον άλλο αριθμό. (μονάδες 10) 

 

α. In eā civitāte boni viri leges servant. 

β. Ut corpora nostra sine mente non stat, sic civitas sine lege non stat. 

γ. Legum ministri sunt magistrātus. 

δ. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet. 

ε. Speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. 

 

5. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι της Ενεργητικής Φωνής. (μονάδες 10) 

 

erat: β΄ πληθ. οριστικής μέλλοντα  
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pono: β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα και υπερσυντελίκου  

imperat: α΄ πληθ. οριστικής συντ. µέλλοντα  

admonet: α΄ ενικό οριστικής παρακειµένου  

cavēre: β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου  

conlocat: γ΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα  

stat : γ΄ ενικό οριστικής παρακειµένου  

hiemāre: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου  

nuntiant: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού 

6. α.conlocat, admonet, iubet: Να γίνει χρονική αντικατάσταση (X.A). 

 

β.importare, cavere, remanere: Να κλιθεί η Οριστική Μέλλοντα και Συντελεσμένου Μέλλοντα. 

 
                                                                                                                              (μονάδες 10) 

 

7. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων. (μονάδες 10) 

 

 

8 . Να μεταφέρετε στα Λατινικά την πιο κάτω πρόταση. (μονάδες 5) 

Συμβουλεύει τους στρατιώτες να φυλάγονται από τους εχθρούς. 

___________________________________________________________________ 
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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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