
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 
 

Α.  Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα παρακάτω αποσπάσματα :  
             
               Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet ,  
       mores imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres .  
       Postea Iulus , Aeneae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam 
       Longam muniet. 
       ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
               Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque 
       statu  ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacremin pugnam 
       misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam 
       victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, impe- 
       rator  adversarios vincere potuit. 
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B.  Παρατηρήσεις : 
 
1 α.   Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω 
         συνεκφορές : 
 
          ingens bellum         :  γενική πληθυντικού αριθμού 
 
          feroces populos      :  αφαιρετική ενικού αριθμού 
   
          liberales artes         :  ονομαστική ενικού αριθμού 
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   β.   Να  γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω 
          αντωνυμίες : 
 
            eis    :  αιτιατική ενικού αριθμού του θηλυκού και ουδέτερου γένους 
 
            ille    : ονομαστική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού και ουδετέρου 
                        γένους. 
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2 α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
        ρηματικούς τύπους : 
 
           muniet     : β’ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 
 
        disputavit   : α’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντέλικου μέσης φωνής 
 



 

            geret       : γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 
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2 β.     imponet : Να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο του ρήματος στην οριστική 
                             όλων των χρόνων ενεργητικής φωνής. 
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3 α.     “ Aeneas bellum ingens geret in Italia ” 
            Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της παραπάνω πρότασης. 
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3 β.   Να μεταφέρετε στην κόλλα σας την παρακάτω άσκηση και να συμπληρώσετε 
          τα κενά , ώστε να φαίνεται η συντακτική λειτουργία . 
            moenia     : είναι…………………..στο…………………. 
             filius        : είναι…………………..στο…………………. 
            alacrem    : είναι………………….στο…………………. 
            exercitus  : είναι………………….στο………………….. 
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4.         “ Postea Iulus muniet Albam Longam ” 
            Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  
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5. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τους αριθμούς των παρακάτω προτάσεων 
Και να γράψετε δίπλα από κάθε αριθμό τη λέξη  Σωστό ή  Λάθος . 
 

1. Η ρωμαική λογοτεχνία γεννήθηκε υπό την επίδραση της τέχνης των 
Ετρούσκων. 

     
2. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε την  “ Οδύσσεια ” του Ομήρου. 

 
                  3.  Σε όλα τα είδη της ρωμαικής λογοτεχνίας αποτυπώνονται τα βασι- 
                        κά χαρακτηριστικά της ρωμαικής κοινωνίας , όπως ανδρεία, πει- 
                       θαρχία, θρησκεία. 

 
4.  Από το Μάρκο Τύλλιο Κικέρωνα , που θεωρείται ο κορυφαίος των 
     ρωμαικών γραμμάτων, δε διασώθηκε κανένα γραπτό κείμενο του. 
 
5. Η  “ Αινειάδα ” του Βεργιλίου αναγνωρίζεται ως το εθνικό έπος των 

Ρωμαίων. 
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