
Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών B’ Λυκείου 

 

Cogito ergo sum 1 

 

Κριτήριο αξιολόγησης στα Λατινικά 
 

Ονοματεπώνυμο:  ________________________ 

  

Ημερομηνία:  10 / 10 / 21 

 

Εισηγητής καθηγητής:  Φώτης Κατσιμάρδος, Φιλόλογος  

 

Βαθμός:  ________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

Α. Κείμενο: 

 

Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae 

plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. 

Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae 

excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amica poetae. 

 

Β. Θέματα: 

Α.  

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.  

[μονάδες 20] 

 

Β.  

1.  Να χαρακτηρίσετε προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες.  



Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών B’ Λυκείου 

 

Cogito ergo sum 2 

 

α. Η λατινική γλώσσα ήταν η διάλεκτος των Λατίνων, δηλαδή των κατοίκων της 

περιοχής του Λατίου. 

β. Η λατινική διάλεκτος ανήκει στην Οσκο-ουμβρική γλωσσική οικογένεια. 

γ. Η Ελληνική δεν κατάγεται από την ίδια γλωσσική οικογένεια από την οποία 

προέρχεται και η Λατινική. 

δ. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ελλήνων από τους Ρωμαίους ήταν το αλφάβητό 

τους 

ε. Η συστηματική καλλιέργεια της Λατινικής και η παραγωγή αξιόλογων 

κειμένων έγινε μετά την «συνάντηση» των Ρωμαίων με τους Έλληνες, το 240 

π. Χ. 
 [μονάδες 10] 

 

2. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

α. Ο Οβίδιος εξορίστηκε στον Πόντο από τον Αυτοκράτορα 

α. Βεσπασιανό, β. Οκταβιανό Αύγουστο, γ. Δομιτιανό. 
 

β. Ο Οβίδιος έγραψε 

α. παιάνες, β. ιάμβους, γ. ελεγείες. 

 

γ. Γνωστό έργο του Οβιδίου ήταν 

α. οι Μεταμορφώσεις, β. η Ψυχομαχία, γ. η Αινειάδα. 
 

δ. Ο Οβίδιος βρέθηκε εξόριστος 

α. στο Λάτιο, β. στους Τόμους της Μαύρης θάλασσας, γ. στην Κάτω Ιταλία. 
 

ε. Ο Οβίδιος 

α. επαναπατρίστηκε μετά από 9 έτη,  β. αυτοκτόνησε,  γ. πέθανε στην εξορία. 

 [μονάδες 10] 

 

Γ. 

1. Να εντοπίσετε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται οι ακόλουθες λέξεις της 

Ελληνικής: πλήθος, ζελέ, ένας, αμόρε, εκποίηση.  

[μονάδες 05] 

 

2. Η λατινική φράση “terra incognita” (τέρρα ινκόγκνιτα) σημαίνει «άγνωστη γη». 

Να την χρησιμοποιήσετε σε μια περίοδο λόγου ώστε να διαφαίνεται η σημασία της.  

 

[μονάδες 05] 
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Cogito ergo sum 3 

 

Δ.  

1.  

α. Να κλιθούν τα ουσιαστικά: miseria, incola. 
[μονάδες 06] 

β. Να αντικατασταθεί το ρήμα sum σε γ’ πληθυντικό όλων των χρόνων. 
[μονάδες 03] 

γ. Να κλίνετε σε ενεστώτα και παρατατικό το ρήμα deploro. 
[μονάδες 06] 

 

2. Να μεταφέρετε τις ακόλουθες προτάσεις στον άλλο αριθμό. 

α. Epistulae plenae querelarum sunt. 

β. Poetam curae et miseriae excruciant. 

γ. Fortunam adversam deplorat. 

δ. Musa est amica poetae. 

ε. Poeta sum. 
[μονάδες 15] 

 

E.  

1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου: poeta, 

epistulas, plenae, adversam, de incolis. 

[μονάδες 10] 

 

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι συντακτικά σωστή; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

α. Musa sunt unica amica poetae. 

β. Musa est unicae amicae poetae. 

γ. Musa est unicam amica poetae. 

δ. Musa est unica amica poetae. 
[μονάδες 05] 

 

 

 


