
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ 3-7

ΚΕΙΜΕΝΟ
Neptunus 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;

Ultimis  annis vitae  suae  in  Campania  se  tenebat.  Multos  in  illis  locis  agros
possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius
fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat,
pro templo habebat.

Milites  his  verbis admonet:  «Hostes  adventare  audio;  speculatores  nostri eos
prope  esse  nuntiant.  Vim  hostium  cavere debetis;  hostes  enim  de  collibus  advolare
solent et caedem militum perpetrare possunt».

A. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα.
(μονάδες 40)

Β. Παρατηρήσεις 
Β.1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 

incolis: γενική πληθυντικού
deo: γενική πληθυντικού
belua: ονομαστική πληθυντικού
scopulum: ονομαστική ενικού
suae: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
puer: αφαιρετική πληθυντικού
Neapoli: αιτιατική ενικού
milites: αφαιρετική ενικού
verbis: αιτιατική πληθυντικού
his: γενική ενικού
vim: αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
speculatores: αφαιρετική ενικού
collibus: αφαιρετική ενικού
caedem: γενική πληθυντικού

(μονάδες 15)



Β.2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται.
urget: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
nocet: β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
respondet: γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου
movet: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
tenebat: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
iacebat: β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου
habebat: α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
debetis: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού
possunt:  β΄  πληθυντικό  οριστικής  ενεστώτα  και  γ΄  πληθυντικό  οριστικής
μέλλοντα

(μονάδες 10)

Β.3. illis locis: Να κλιθεί η συνεκφορά στον αριθμό που βρίσκεται.
(μονάδες 5)

Γ.1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι.
(μονάδες 15)

Γ.2. Να συμπληρωθούν τα κενά: 
α. Silius …………………………… (Roma) se tenebat. 
β. Perseus ………………………… (belua) se movet.
γ. Perseus ………………………… (Neapolis) advolat.
δ. Ille ………………………….. (Creta*) se tenebat.
* Creta = η Κρήτη

(μονάδες 4)
Γ.3. Ultimis  annis vitae suae in Campania se tenebat:  Να κλιθεί  η πρόταση στα

υπόλοιπα πρόσωπα (ενικού και πληθυντικού).
(μονάδες 5)

Γ.4. ingeniuque eius fovebat (Silius): α. Να αντικατασταθεί η αντωνυμία eius από
τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας  suus,  sua,  suum.  β.  Ποια είναι η διαφορά στη
σημασία και γιατί; 

(μονάδες 6)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


