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Επιμέλεια: Καλτσίδου Καλλιόπη 

Διαγώνισμα Λατινικών B’ Λυκείου 
Ενότητες 5-10 

Κείμενο 1 

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

fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et sententia civitātis 

posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. 

Κείμενο 2 

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. 

Κείμενο 3 

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius 

eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucrētiae, uxōris Collatīni laedit. Marītus et pater et 

Iunius Brutus eam maestam inveniunt.  

Παρατηρήσεις 

A. Να γράψετε τη μετάφραση του Κειμένου 2.  

(μονάδες 40) 

B1. Για τις υπογραμμισμένες λέξεις του παραπάνω κειμένου να βρείτε τη 

συντακτική τους θέση.                                                                                                                          

(μονάδες 10) 
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Επιμέλεια: Καλτσίδου Καλλιόπη 

B2. Να γράψετε τους παρακάτω τύπους που ζητούνται: 

 Caesar: γενική ενικού αριθμού 

 Milites: γενική πληθυντικού αριθμού 

 pudicitiam: γενική ενικού αριθμού 

 quam: δοτική πληθυντικού αριθμού 

 pater: γενική πληθυντικού αριθμού 

 Brutus: αιτιατική ενικού αριθμού  

 legibus: ονομαστική ενικού αριθμού 

 (μονάδες 7) 

B3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

 conlocat: β’ ενικό πρόσωπο στην οριστική παρακειμένου μέσης φωνής 

 iubet: ο τύπος του σουπίνου 

 stat: γ’ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 

 inveniunt: α’ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική παρατατικού ενεργητικής 

φωνής 

 continent: γ’ ενικό πρόσωπο στην οριστική μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

 est: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι 

    (μονάδες 6) 

 

B4. Να κλιθούν οι παρακάτω αντωνυμίες στο γένος που βρίσκονται: eā, hoc 

(μονάδες 10) 

Β6. Για τις παρακάτω λέξεις να βρείτε τις ετυμολογικές συγγενείς τους μέσα από 

το κείμενο: σερβιτόρος, στάση, λέγω (πρώτο κείμενο), φρούτο, ιμπεριαλισμός (δεύτερο 

κείμενο)                                                                        

(μονάδες 5) 
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Επιμέλεια: Καλτσίδου Καλλιόπη 

Γ1. Να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση: quam leges continent 

    (μονάδες 12) 

Γ2. Να κλιθούν οι παρακάτω τύποι και στους δύο αριθμούς: boni viri, Marītus, Filius, 

uxōris  

 (μονάδες 10) 

 

 

 

 


