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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

α) Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum 

Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, quae 

incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» Tum Cēpheus 

Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus 

calceis pennātis advolat; 

β) Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum 

ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo 

habēbat. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα αποσπάσματα. 

 Μονάδες 20 
 

Β. 2. Να βρείτε στα λατινικά κείμενα που δίνονται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία 
από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: φορμαλισμός, ρηγόπουλο, σκόπελος, κάλτσα, 
μάστορας  

Μονάδες 10  
Β. 6. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: 

  
(μονάδες 10)  

β) … superba formā suā : Να δηλώσετε το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο με ισοδύναμη 
έκφραση, χρησιμοποιώντας μια από τις προθέσεις ob, per ή propter. 

 (μονάδες 10)  
Μονάδες 20 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

α. Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae 
querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat. Narrat de incolis barbaris 
et de terrā gelidā. Poētam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. 
Musa est unica amīca poētae. 
 
β. 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. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias 
Rōmanōrum profligāvit et delēvit. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α. Να μεταφραστούν στη Νέα Ελληνική τα παραπάνω αποσπάσματα.  
Μονάδες 20  

Β. 2. Να βρείτε στο διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμιά από τις 
παρακάτω ελληνικές: πλήρης, φουρτούνα, κοντράρω, δουκάτο, υπέροχος.  

Μονάδες 10  
Β. 6. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις. 

 
 (μονάδες 10)  

β) Musa est unica amīca poētae : Να μετατρέψετε το ρήμα σε ειδικό απαρέμφατο 
εξαρτώμενο από το Ovidius narrat…. (μονάδες 8).  
Να δικαιολογηθεί η πτώση του υποκειμένου του απαρεμφάτου (2 μονάδες).  

(μονάδες 10)  
Μονάδες 20 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
α) Aenēas filius Anchīsae est. Patria Aenēae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo 
expugnant. Aenēas cum Anchīsā, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum 
turbant et Aenēan in Africam portant. Ibi Didō regīna novam patriam fundat. Aenēas regīnae 
insidias Graecōrum renarrat. 
 
β) Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum terror animos militum 
invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum 
lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit.  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Α. Να μεταφραστούν στη Νέα Ελληνική τα παραπάνω αποσπάσματα. 
Μονάδες 20  

Β. 2. Να βρείτε στο διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμιά από τις 
παρακάτω ελληνικές: σοσιαλισμός, ναυαγός, βεντάλια, ρήγας, σερενάτα.  

Μονάδες 10  
Β. 6. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: 

 
 (μονάδες 10) 

 β) Aenēas filius Anchīsae est: Να μετατρέψετε το ρήμα σε ειδικό απαρέμφατο εξαρτώμενο 
από το Scriptor (=ο συγγραφέας) narrat…. (να δοθεί προσοχή στις απαραίτητες αλλαγές που 
συνοδεύουν την μετατροπή) (μονάδες 6).  
Να δικαιολογηθεί η πτώση του υποκειμένου του απαρεμφάτου (4 μονάδες).  

(μονάδες 10) 
 Μονάδες 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


