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Α.ΚΕΙΜΕΝΑ 

IX. 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. 

X. Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis imponet et 

moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnum ab Lavinio 

transferet et Albam Longam muniet. (…) Caesar Augustus, ab Iulo ortus, Belli portas 

claudet et Saturnium regnum restituet. Hunc tu, ut Aeneam, in caelo accipies. 

XI. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello 

superāvit et Saguntum vi expugnāvit. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum 

elephantis transiit. Copias Rōmanōrum profligāvit et delēvit. In agro Hannibal ex insidiis 

Fabii Maximi se expedīvit. Postquam in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam 

revocavērunt. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit.  

XII. L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad 

vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris 

cucurrit. Pater filiae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. "Quid est" inquit 

"mea Tertia? Cur tristis es? Quid tibi accidit?". "Mi pater" respondit illa "Persa periit". Perierat 
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enim catellus eo nomine, quem puella mutum amabat. Tum pater Tertiae dixit "omen 

accipio". Sic ex fortuito dicto spem preclari triumphi animo praesumpsit. 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα XI στα Ελληνικά. (μονάδες 20) 

1β. Ποιο γεγονός θεώρησε ο ύπατος  Aemilius Paulus ως ευοίωνο σημάδι για τη 

σύγκρουσή του με το βασιλιά Περσέα (κείμενο XII) ; Τι γνωρίζετε για την στάση των 

Ρωμαίων στα θεόσταλτα σημάδια (omina); (μονάδες 15) 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται. (μονάδες 15) 

cultro: ονομαστική ενικού 

vulnere: αιτιατική πληθυντικού 

patris: γενική πληυθντικού 

caelo: γενική πληθυντικού 

mores eis imponet: την αντωνυμία στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

Hunc tu in caelo accipies : το είδος της αντωνυμίας και σχηματισμός στα άλλα γένη (στην 

ίδια πτώση και αριθμό) 

Elephantis: ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

ingens: κλίση ουδετέρου και στους δύο αριθμούς 

Liber: κλίση αρσενικού και στους δύο αριθμούς 

3. Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των προτάσεων στον άλλο αριθμό (μονάδες 

10) 

α. Filiola eius ad complexum patris cucurrit. 

β. Pater filiae osculum dedit, sed animadvertit eam esse tristiculam. 

γ. Ille ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. 

δ. Tum pater Tertiae dixit "omen accipio". 

ε. Postea ipse, Aeneae filius, regnum ab Lavinio condet et Albam Longam muniet. 

4. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι της Ενεργητικής Φωνής. (μονάδες 15)  
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aperit: β’ ενικό και πληθυντικό Ενεστώτα 

adimit: γ’ ενικό και πληθυντικό Ενεστώτα 

accipies: α’ ενικό και πληθυντικό Ενεστώτα 

muniet: β’ ενικό Παρακειμένου, απαρέμφατο Ενεργητικής Φωνής 

erat: α΄πληθυντικό Μέλλοντα και Υπερσυντελίκου 

delevit: α’ ενικό Μέλλοντα 

cupivit: ίδιο πρόσωπο στον Παρατατικό και το απαρέμφατο Ενεργητικής Φωνής 

rediit: γ΄πληθυντικό Ενεστώτα και Παρακειμένου 

dixit: γ’ πληθυντικό Συντελεσμένου Μέλλοντα 

possumus: Χρονική αντικατάσταση 

 

5.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις (μονάδες 10)  
 
β. cum elephantis, cum Rōmānis : να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα προθετικά σύνολα 
και να επισημάνετε τη σημασιολογική τους διαφορά (κείμενο XI) (μονάδες 5). 
 

 
6. α. Να ενσωματώσετε τις λατινικές φράσεις “scripta manent” , “Status quo” σε δικές 

σας προτάσεις στη νέα ελληνική, ώστε να αναφαίνεται η ορθή χρήση τους (Μονάδες 

5).  

β.  Με ποιες λατινικές λέξεις των κειμένων συνδέονται ετυμολογικά οι ακόλουθες 

λέξεις της νέας ελληνικής (Μονάδες 5): 

ιμπεριαλιστής, πατέρας, δόλος, ποινικολόγος, φεμινισμός. 
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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 ΔΟΘΗΚΑΝ. 

(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER»)  

E-MAIL: dimitropoulou.mr@gmail.com ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

 

 

 


