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Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το  παρακάτω 
κείμενο: 

 

 Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia 
est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. 
Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad 
Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et Aenean 
in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam 
fundat. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. 
Regina Aenean amat et Aeneas reginam. Denique 
Aeneas in Italiam navigat et regina exspirat. 
. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . 
 Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et 
Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus moenia 
Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. 
Romanis imperium sine fine erit. Caesar Augustus, ab 
Iulo ortus, Belli portas claudet et Saturnium regnum 
restituet. Hunc tu, ut Aeneam, in caelo accipies. 

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις: 
 

1.α. novam patriam ,  suo nomine: 
Να γράψετε τις παραπάνω συνεκφορές στην 
ονομαστική και στη δοτική του αριθμού στον 
οποίο βρίσκονται. 

Μονάδες 8 



 
 

β. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις: 
quos:  την αιτιατική του ενικού αριθμού στο γένος που 

βρίσκεται. 
hunc :  τη γενική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό 

γένος. 
tu :   την ίδια πτώση στο ίδιο πρόσωπο του άλλου 

αριθμού. 
Μονάδες 4,5 

 
2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για 

καθένα από τα παρακάτω ρήματα: 
portant: το γ΄ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα και του 

παρακειμένου της οριστικής στη φωνή που 
βρίσκεται. 

condet :  το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα και 
του παρατατικού της οριστικής στη φωνή που 
βρίσκεται. 

erit : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα και 
του υπερσυντελίκου της οριστικής. 

restituet: το α΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα και του 
παρατατικού της οριστικής στη φωνή που 
βρίσκεται. 

 Μονάδες 8 
 

β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω 
πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του με τα 
στοιχεία που ζητούνται για κάθε ρήμα: 

 Πρόσωπο Αριθμός Χρόνος 
expugnant    
nutriet    
accipies    

  Μονάδες 4,5 
3. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat: 



 
 

 Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της 
παραπάνω πρότασης. 

Μονάδες 12,5 
 
4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της 

στήλης Α και δίπλα στην καθεμιά το συντακτικό 
χαρακτηρισμό που της αντιστοιχεί από τη στήλη 
Β, με βάση το κείμενο. Δύο στοιχεία της στήλης Β  
περισσεύουν. 

 
Στήλη A Στήλη B 

filius υποκείμενο 
venti κατηγορούμενο 
Remum παράθεση 
moenia επιθετικός προσδιορισμός 
Saturnium αντικείμενο 
 κατηγορηματικός προσδιορισμός 
 επεξήγηση 

Μονάδες 12,5 
 

5. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το 
περιεχόμενο της καθεμιάς από τις παρακάτω 
προτάσεις σημειώνοντας στο τετράδιό σας την 
ένδειξη Σωστό ή  Λάθος δίπλα στον αριθμό που 
της αντιστοιχεί. 
1. Η λατινική γλώσσα ανήκει στην 

ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. 
2. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε την Ιλιάδα 

του Ομήρου. 
3. Η κωμωδία είναι το πρώτο λογοτεχνικό είδος 

που ωριμάζει στη Ρώμη. 
4. Το "κίνημα των Νεωτέρων" μεταφυτεύει στη 

Ρώμη το "μοντερνιστικό" ρεύμα της 
λογοτεχνικής σχολής του Καλλιμάχου. 



 
 

5. Η σάτιρα είναι ένα λογοτεχνικό είδος που 
μεταφέρθηκε αυτούσιο από την Ελλάδα στη 
Ρώμη. 

 Μονάδες 10 
 
 


