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Προς:  Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
Αγαπητοί Φίλοι 
  
Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και 
στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών 
μέσων, το «Σύστημα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» γίνεται «Σύστημα Επιτυχίας»! 

 
Κάποια από τα βασικά σημεία υπεροχής των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι τα εξής: 

 Ευρεία χρήση διαδραστικού πίνακα 
 Εξειδικευμένοι καθηγητές επιλεγμένοι με τις πλέον αυστηρές μεθόδους 
 5μελή τμήματα αντί για τα συνήθη πολυμελή τμήματα των φροντιστηρίων 
 60λεπτο μάθημα και όχι 45λεπτο 
 Βοηθήματα εκδόσεων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ που προσφέρονται στους μαθητές μας 

 
Εκτός όλων αυτών των πλεονεκτημάτων, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες 
εξετάσεις ήδη από την Α Λυκείου, με τον τρόπο που διεξάγονται τα διαγωνίσματά μας. Η 
διαδικασία ξεκινά με την αποστολή του «Τετραδίου Ύλης» από τα Κεντρικά μία εβδομάδα 
πριν το καθορισμένο διαγώνισμα, ώστε να γνωρίζουν όλοι (διεύθυνση, καθηγητές και 
μαθητές) την εξεταστέα ύλη. Στη συνέχεια, την Παρασκευή το βράδυ πριν το διαγώνισμα 
αποστέλλονται από την Κεντρική Διοίκηση τα θέματα των διαγωνισμάτων του Σαββάτου, τα 
οποία φυσικά είναι άγνωστα και κοινά για όλα τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.  
 
Φανταστείτε λοιπόν, ότι οι μαθητές μας εξοικειώνονται ήδη από την Α τάξη του 
Λυκείου με την ιδέα των Πανελληνίων εξετάσεων αφού γράφουν σε όλη την 
Ελλάδα, κοινά και άγνωστα θέματα, σε κοινή ύλη, κοινή ημέρα και κοινή ώρα! 
 
Στη συνέχεια, ακολουθεί το Τετράδιο Ύλης του Διαγωνίσματος, τα θέματα του Διαγωνίσματος 
και οι απαντήσεις από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας. Για οποιαδήποτε απορία έχετε 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Φροντιστήριο στα τηλέφωνα και το e-mail που υπάρχουν 
πάνω δεξιά.  
 
Τέλος, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά, προκειμένου να ενημερωθείτε εσείς και οι 
γονείς σας για τα προγράμματα σπουδών μας και να ωφεληθείτε από τις προσφορές μας 
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
 
 
 
 
Απόστολος Κηρύκος 
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
MSc Marketing & Communication A.U.E.B. 
Διεύθυνση ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Χαλκίδας 
 
 



 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

Για την άριστη προετοιμασία ενός διαγωνίσματος απαραίτητη είναι η γνώση όλων  
των ασκήσεων που περιέχονται στο σχολικό και στο φροντιστηριακό βιβλίο 
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην παραπάνω εξεταστέα ύλη. 
Κατ’ ελάχιστον

Σας Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία! 

 όμως απαραίτητη κρίνεται η γνώση των παραπάνω προτεινόμενων 
ασκήσεων.       

ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   12/03/2011  

ΜΑΘΗΜΑ :  

ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:  ΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  12,13, 14, 15,  16,  17, 18 
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Τάξη:    Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κατεύθυνση:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

Μάθημα:  ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Σύνολο σελίδες:  2 

 

 

Κείμενα 

A. Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui  in exercitu M. Antonii  fuerat, Athenas 

confugit.  Ibi  vix  animum  sollicitum  somno  dederat,  cum  repente  apparuit  ei  species 

horrenda.  Existimavit  ad  se  venire  hominem  ingentis  magnitudinis  et  facie  squalida, 

similem  effigiei  mortui.  Cassius  servos  inclamavit  et  de  homine  eos  interrogavit.  Illi 

neminem viderant. Cassius  iterum se somno dedit eademque speciem somniavit. Paucis 

post  diebus  res  ipsa  fidem  somnii  confirmavit. Nam Octavianus  supplicio  capitis  eum 

adfecit.  
 

B. Germani non student agriculturae;  lacte, caseo, et carne nutriuntur. Locis frigidissimis 

pelles  solum  habent  et  in  fluminibus  lavantur.  Cum  civitas  bellum  gerit, magistratus 

creantur cum vitae necisque potestate. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, 

quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.  
 

 

 

Θέματα  

 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα “Ibi ... mortui” & “Vinum... effeminantur”. 

(40) 
 
 

2.  Nα συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο. (11) 

species (αφαιρετική ενικού)………………………………….. 

ingentis (αφαιρετική ενικού)………………………………… 

neminem (δοτική ενικού & πληθυντικού)…………………. 

capitis (αιτιατική ενικού & πληθυντικού)…………………. 

carne (γενική πληθυντικού)…………………………………. 

lacte (αιτιατική πληθυντικού)………………………….……. 

magistratus (γενική πληθυντικού)………………………….. 

necis (κλητική ενικού)………………………………………… 

idem (γενική πληθυντικού αρσενικού γένους)…………… 

 

3. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό. (11) 

‐ Vinum a mercatoribus ad se importari ei non sinunt. 

‐ Locis frigidissimis pelles solum homines habent et in fluminibus lavantur.   
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4. Nα συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο. (9) 

confugit (απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής)…………………….. 

viderant (μετοχή ενεστώτα & μέλλοντα)…………………………………. 

sinunt (απαρέμφατο μέλλοντα & συντ. μέλλοντα παθητικής)……….. 

adfecit (γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα ενεργ.)……………………………... 

creantur (απαρέμφατο ενεστώτα παθητικής)………………………….… 

nutriuntur (απαρέμφατο ενεργητικού μέλλοντα)…………………….…. 

apparruit (β΄ενικό οριστικής μέλλοντα παθητικής)………………….….. 

 

5.  Nα χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις υπογραμμισμένες λέξεις. (5) 

 

6. Να αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες. (5) 

‐ quod ea re remollescunt homines 

‐ cum repente apparuit ei species horrenda 

 

7. Η λέξη post  είναι πρόθεση ή επίρρημα; Να δηλωθεί ο χρόνος κάνοντας τις 

απαραίτητες μετατροπές. (5) 

Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. 

 

8.  Γιατί  η  ιδιότητα  δηλώνεται  στη  μία  φράση  με  γενική  και  στην  άλλη  και 

αφαιρετική; (5) 

ingentis magnitudinis & facie squalida 

 

9. Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε παθητική. (9) 

‐ Ibi Cassius vix animum sollicitum somno dederat 

‐ Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. 
 

 

 
Επιμέλεια: Κουτελιάς Δημήτρης 

 

Να έχετε επιτυχία!!! 
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