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MAΘHMA 31            

                           

H ΓENNAIOTHTA ΔE BΓAINEI ΠANTA ΣE KAΛO 

 

1. Nα µεταφέρετε τα πρωτόκλιτα, δευτερόκλιτα και τριτόκλιτα 

ουσιαστικά του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού, αν 

είναι δυνατόν. 

2. Tων ουσιαστικών του κειµένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση 

να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθµών, αν είναι δυνατόν. 

3. Nα µεταφέρετε τα ουσιαστικά της 4ης κλίσης του κειµένου στην 

αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού, αν είναι δυνατόν.   

4. nobili genere, his verbis, singularis proelii, viribus suis: Nα 

κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθµούς. 

5. quanto, adulescens, certamen, fortior, morte: Να κλιθούν και 

στους δύο αριθμούς. 

6. Nα γραφούν στον άλλο αριθµό οι πλάγιες πτώσεις των επιθέτων 

του κειµένου στο θηλυκό και ουδέτερο γένος του συγκριτικού βαθµού, αν 

είναι δυνατόν. 

7. Nα σχηµατίσετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων του κειμένου 

και τους τρεις βαθµούς των αντίστοιχων επιρρηµάτων τους, αν είναι 

δυνατόν. 

8. permotus, praefuit: Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι στη φωνή που 

βρίσκονται οι τύποι. 

9. edixit, abiret: Nα γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων και να 

κλιθεί η προστακτική όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκονται. Στο 

δεύτερο ρήμα να κλιθεί η μετοχή ενεστώτα στο ουδέτερο γένος και στους 

δύο αριθμούς. 

10.   cernatur: Να αντικατασταθεί χρονικά και στις δύο φωνές και να 

γραφούν οι ονοματικοί τύποι των δύο φωνών. 

11.   congrediamur, confisus, revertisset: Να αντικατασταθούν χρονικά 

οι τύποι, να κλιθεί η προστακτική όλων των χρόνων και να γραφούν τα 

ρηματικά τους ουσιαστικά. 

12.   Να γίνει η ακολουθία των χρόνων στις δευτερεύουσες προτάσεις 

του κειμένου. 

13.   filius eius, viribus suis: Να αντικατασταθούν οι αντωνυμίες eius 

και suis από τον κατάλληλο τύπο των αντωνυμιών suus-sua-suum και is-

ea-id αντίστοιχα. 

14.   paulo post, hoste, cuius opera: Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές 

των εκφράσεων. 

15.   Να γράψετε τις αφαιρετικές του κειμένου που ανήκουν στην 

κατηγορία της κυρίως αφαιρετικής. 

16.   Nα µετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις στην άλλη σύνταξη 

(ενεργητική-παθητκή):  
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 a duce hostium his verbis proelio lacessitus est 

 fortior hoste, hasta eum transfixit 

 hostes fuga salutem petiverunt. 

17.   Να μεταφερθούν οι παρακάτω προτάσεις στον πλάγιο λόγο με 

εξάρτηση Carvela dicit…:  

 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui 

Romanorum praefuit  

 tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi 

permotus, iniussu consulis in certamen ruit.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 32             

                       

ΕΝΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

1. Να γράψετε τη γενική και δοτική και των δύο αριθμών των 

αρσενικών προσηγορικών ουσιαστικών της γ΄ κλίσης. 

2. multas imagines, homines excellentes, omnes cruciatus,  salute 

vestra, mentem meam, tantas dimicationes: Να κλιθούν οι 

συνεκφορές και στους δύο αριθμούς, αν είναι δυνατόν. 

3. Να γράψετε την αιτιατική, κλητική και αφαιρετική όλων των 

τριτόκλιτων θηλυκών ουσιαστικών του κειµένου στον αριθµό που 

βρίσκονται. 

4. libri, laudem, corporis, parvi: Να κλιθούν στον αριθμό που 

βρίσκονται. 

5. plenae, multas, fortissimorum, cupidus, parvi: Να γράψετε τους 

άλλους βαθμούς των επιθέτων και να σχηµατίσετε τους τρεις βαθµούς των 

αντίστοιχων επιρρημάτων τους. 



 
 

3 Ενεστώτας     

Παρατατικός     

Μέλλοντας     

Παρακείµ.     

Υπερσυντ.     

Συντελ. µέλ.     

 

6. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις αντωνυµίες του κειµένου. 

7. Να µεταφέρετε τις αντωνυµίες του κειµένου, εκτός από τις 

προσωπικές, στην ίδια πτώση του άλλου αριθµού και στα τρία γένη. 

8. mentem meam: Να αντικαταστήσετε την αντωνυμία με τον αντίστοιχο 

τύπο για πολλούς κτήτορες. 

9.  intuendum, imitandum: Να αντικατασταθούν χρονικά στο β΄ 

πληθυντικό υποτακτικής και να γραφούν οι ονοματικοί τους τύποι. 

10.   potui: Να αντικατασταθεί χρονικά στο β΄ ενικό οριστικής, στο γ΄ 

πληθυντικό υποτακτικής και να γράψετε τους ονοματικούς του τύπους. 

11.  colendo, obicere: Να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων στη 

φωνή που βρίσκονται και η μετοχή ενεστώτα στο θηλυκό γένος και στους 

δύο αριθμούς. 

12.  Στις παρακάτω οµάδες λέξεων να υπογραµµίσετε αυτές που δεν είναι 

τύποι γερουνδίου: 

α) arbitrando, oppugnandum, colendam, gerendi, ducendo 

β) intuendum, imitandi, colendis, administrando, spectandum 

γ) scribendi, legendo, amandorum, consulendum, navigando 

13. Να τοποθετήσετε τoυς παρακάτω τύπους στον πίνακα και να 

συµπληρώσετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας 

φωνής: iacerent, accederet, reliquerunt, obicere. 

 

 

 

 

 

 

14. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον πίνακα που 

ακολουθεί και να τα µεταφέρετε στον αντίθετο αριθµό (όπου είναι δυνατό): 

tenebris, litterarum, libri, imagines, virorum, scriptores, animum, 

pericula, salute, lumen, voces, exemplorum. 

Α΄ κλίση Αντίθετος 

αριθµός 

Β΄ κλίση Αντίθετος 

αριθµός 

Γ΄ κλίση Αντίθετος 

αριθµός 
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15. Nα συµπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: 

Ονοµαστ. 

ενικού 

Αιτιατική 

ενικού 

Αφαιρετική 

ενικού 

Ονοµαστικ. 

πληθυντικ. 

Δοτική 

πληθυντ. 

Αιτιατική 

πληθυντ. 

 me     

 meam     

  vestra    

     tot 

     quas 

     tantas 

  

16. Nα σηµειώσετε την ένδειξη Χ στο οικείο πλαίσιο: 

                    Γερούνδιο Γερουνδιακό Γερούνδιο ή Γερουνδιακό 

α)imitandas             � �      

β)colendis                �           

 

�      

γ)gerendae             � �      

δ)intuendas              � �      

ε)cogitandum         � �      

στ)intuendos           � �      

ζ)administrandi      � �      

η)expetendorum     � �      

θ)ducendum           � �      

ι)conformando              

 

 

 

� 

�      

 

 

 

17. Να κάνετε τη γερουνδιακή έλξη στις ανάλογες περιπτώσεις του 

κειμένου και να διευκρινίσετε αν είναι υποχρεωτική ή όχι και γιατί. 
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ΜΑΘΗΜΑ 33      

 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 

1. Nα µετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική, αντικαθιστώντας 

τους τύπους της παθητικής περιφραστικής συζυγίας µε τον αντίστοιχο τύπο 

του ρήµατος “debeo” και απαρέµφατo.   

α) Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar. 

β) Constituenda sunt iudicia vobis. 

γ)  Comprimendae sunt libidines populo. 

δ) Propaganda est suboles nobis. 

ε)  Omnia severis legibus vincienda sunt tibi. 

ζ)   Omnia belli vulnera tibi sananda sunt.  

η) Omnia quae diffluunt severis legibus tibi vincienda sunt. 

θ) Subveniendum a nobis reipublicae est,   

 

2. Nα µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, αντικαθιστώντας 

τους τύπους του ρήµατος “debeo” και τα απαρέµφατα που εξαρτώνται από 

αυτούς µε τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. Nα 

δηλώσετε το ποιητικό αίτιο: 

α) Murenam laudare debemus. (κ.30) 

β) Iniuriae repugnare debemus. 

γ) Pueri magistrum honorare debent. 

δ) Populus Romanus duos consules deligere debebat. 

ε) L. Aemilius Paulus bellum adversus Persen regem gerere debebat. 

στ) Pueri patribus parere debent. 
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ΜΑΘΗΜΑ 34       

                        

Ο ΣΚΙΠΙΩΝΑΣ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ 

 

1. Να εντοπίσετε τα προσηγορικά ουδέτερα ουσιαστικά της β΄ 

κλίσης και να τα µεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού, 

αν είναι δυνατόν. 

2. Να γράψετε τη γενική και αφαιρετική πτώση ενικού και  

πληθυντικού αριθµού των αρσενικών προσηγορικών ουσιαστικών της γ΄ 

κλίσης. 

3. complures duces, se ipsum, abiectis armis, sanctum templum, 

clara voce, deis immortalibus: Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους 

δύο αριθμούς, αν είναι δυνατόν. 

4. Να γράψετε την ονοµαστική και αφαιρετική όλων των θηλυκών 

προσηγορικών ουσιαστικών του κειµένου στον αριθµό που βρίσκονται. 

5. clara, sanctum, dextram: Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων, 

όπου βρίσκονται, και να σχηματίσετε τους τρεις βαθµούς των αντίστοιχων 

επιρρηµάτων τους, αν είναι δυνατόν. 

6.  Nα συµπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: 

Ονοµαστ. 

ενικού 

Δοτική 

ενικού 

Αιτιατική 

ενικού 

Αφαιρετ. 

ενικού 

Δοτική 

πληθυντ. 

Αιτιατική 

πληθυντ. 

  eum    

  se    

  ipsum    

  quod    

     haec 

7. fores, dextram, domum: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 

8. abiectis: Να κλίνετε τις  προστακτικές όλων των χρόνων και να γράψετε 

τους ονοματικούς τύπους στην ίδια φωνή. 

9. reserari, posuissent: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι στη φωνή 

που βρίσκονται και να γραφούν τα ρηματικά τους επίθετα. 

10. rettulerunt:  Να  κλίνετε  τις  προστακτικές όλων των χρόνων και 

στις δύο φωνές. 

11. solent, reverterunt: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι σε 

οριστική και υποτακτική.  

12.  existimasset: Να αναγνωρίσετε την έγκλιση και το χρόνο του 

ρήµατος και να εξηγήσετε το σχηματισμό του (βλέπετε σχολική 

γραμματική, σελ. 77). 

13. Να αναγνωρίσετε τους τύπους «salutatum» και «auditu» και να τους 

αντικαταστήσετε από εµπρόθετο γερούνδιο. 

14. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου ως 

προς το είδος και τον τρόπο εισαγωγής. 

15. Να αναγνωρίσετε τους τοπικούς και τους χρονικούς 
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προσδιορισµούς του κειµένου. 

16. Να µετατρέψετε την πρώτη από τις δύο προτάσεις της κάθε 

περιόδου σε απόλυτη αφαιρετική. 

α) Quod ut animadverterunt, ianuae appropinquaverunt. 

β) Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari iussit. 

γ) Cum ante vestibulum dona posuissent, domum reverterunt. 

17. abiectis armis: Να αναλύσετε τη µετοχή σε δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση µε όλους τους δυνατούς τρόπους. 

18. Στις παρακάτω οµάδες λέξεων να υπογραµµίσετε τις παρείσακτες: 

α) legum, ventum, oratum, conscriptum. 

β) totum, tenerum, ductum, clarum. 

γ) datum, militum, positum, abiectum. 

δ) fructu, manu, senatu, auditu. 

19. Στην παρακάτω πρόταση να αντικαταστήσετε τα παθητικά 

απαρέµφατα από ενεργητικά και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές: is 

fores reserari eosque intromitti iussit. 

20. Να τοποθετήσετε τoυς παρακάτω τύπους στον πίνακα και να 

συµπληρώσετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής: 

venisse, rettulerunt, intromitti.  

Ενεστώτας    

Παρατατικός    

Μέλλοντας    

Παρακείµ.    

Υπερσυντ.    

Συντελ. µέλ.    

 

21. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον πίνακα που 

ακολουθεί και να τα µεταφέρετε στον αντίθετο αριθµό: ianuae, duces, 

tecto, voce, postes, fores, templum. 

 

Α΄ 

κλίση 

Αντίθε- 

τος 

αριθµός 

Β΄ 

κλίση 

Αντίθετος 

αριθµός 

Γ΄ 

κλίση 

Αντίθετος 

αριθµός 

      

      

      

      

22.  Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να 

δηλώσετε το ποιητικό αίτιο. 

α) Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit. 

β) Quod ut praedones animadverterunt… 
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γ) Cum ante vestibulum dona posuissent… 

δ) Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 36     

                     

ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

 

1.  Να εντοπίσετε τα προσηγορικά ουσιαστικά της β΄ κλίσης και να τα 

µεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού, αν είναι δυνατόν. 

2.  quodam, ille, eis: Να µεταφέρετε τις αντωνυµίες στην ίδια πτώση του 

άλλου αριθµού και στα τρία γένη. 

3. die quodam, ligneo catillo, magnum pondus, ineptae 

legationis: Να κλιθούν  οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς. 

4. Να γράψετε την ονοµαστική και αφαιρετική όλων των θηλυκών 

ουσιαστικών του κειµένου στον αριθµό που βρίσκονται. 

5. cenantem, spectandum, vultum, ministri, locupletibus, acie: Να 

κλιθούν και στους δύο αριθμούς, αν έχουν. 

6.  maxima, magnum, ineptae: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των 

επιθέτων, όπου βρίσκονται, και τους τρεις βαθμούς των αντίστοιχων 

επιρρημάτων τους. Να κλίνετε το δεύτερο επίθετο στο συγκριτικό βαθμό, 

στο θηλυκό και ουδέτερο γένος και στους δύο αριθμούς. 

7. facilius: Να γράψετε τους άλλους βαθµούς του επιρρήµατος καθώς και 

τους τρεις βαθμούς του αντίστοιχου επιθέτου και στα τρία γένη στην 

ονομαστική ενικού αριθμού. 

8. praebuit, contempsit: Να γράψετε τους ονοµατικούς τύπους των 

ρηµάτων στη φωνή που βρίσκονται. 

9.  attulissent, fieri: Να κλίνετε τις προστακτικές όλων των χρόνων και 

στις δύο φωνές και να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύπους και στις δύο 

φωνές. 

10. posset, malle, mementote: Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο 

β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και υποτακτικής όλων των χρόνων 

και να γράψετε τους ονοματικούς τους τύπους. 

11. corrumpi, mirati sunt, solvit: Να αντικαταστήσετε χρονικά τους 

τύπους, όπου είναι και εγκλιτικά στο γ΄ ενικό μέλλοντα. 
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Α΄ 
κλίση 

Αντίθε-

τος 

αριθµός 

Β΄ 
κλίση 

Αντίθε-

τος 

αριθµός 

Γ΄  

κλίση 

Αντίθε-

τος 

αριθµός 

      

      

      

      

      

 

12. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις του κειµένου. 

13. Narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare.: 

Να δηλώσετε την απαγόρευση και µε τους δύο τρόπους. 

14.  Να αντικαταστήσετε το σουπίνο από τελική πρόταση: 

α) Dominus servos misit agros cultum. 

β)  Praedones  venerunt salutatum. 

γ)  Legatos mittunt oratum. 

δ) In sacellum venerunt omen petitum. 

15. Να τοποθετήσετε τoυς παρακάτω τύπους στον πίνακα και να 

συµπληρώσετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής: 

contemnere, cenantem,  uteretur. 

 

Ενεστώτας 
   

 

Παρατατικός 
   

 

Μέλλοντας 

   

 

Παρακείµ. 

   

 

Υπερσυντ. 

   

 

Συντελ. µέλ. 

   

16. Να   τοποθετήσετε  τα   παρακάτω  ουσιαστικά  στον   πίνακα  και   

να τα µεταφέρετε στον αντίθετο αριθµό (όπου είναι δυνατό): pecunia, 

catillo, pondus, auri, legationis, divitias, ministri, frugalitate, legati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Nα συµπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: 

Oνοµαστ. 

ενικού 

Δοτική 

ενικού 

Αιτιατική 

ενικού 

Αφαιρετική 

ενικού 

Δοτική 

πληθυντ. 

Αιτιατική 

πληθυντ. 

   quodam   

  eum    



 
 

10 

ille      

  se    

  ipsum    

  me    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 37       

                         

H KATAPA TΩΝ EMΦYΛIΩΝ ΠOΛEMΩΝ 

 

1. Να µεταφέρετε τα δευτερόκλιτα και τα τριτόκλιτα  προσηγορικά 

ουσιαστικά του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού,  αν 

είναι δυνατόν. 

2.   eum locum, casus aliqui, tantus furor, bello civili, exitus tales: 

Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς. 

3.  Των επιθέτων του κειµένου να γραφεί η ίδια πτώση και στα τρία 

γένη και στους δύο αριθµούς στο βαθµό που βρίσκονται. 

4.  Των επιθέτων του κειµένου να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στους 

άλλους βαθµούς, αν είναι δυνατόν. 

5.  deus, omnes, miserius, ferociores, nihil: Να κλιθούν και στους δύο 

αριθµούς. 

6. Να µεταφέρετε τις αντωνυµίες του κειµένου (εκτός από τις 

προσωπικές) στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και στα τρία γένη. 
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7.  Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηµάτων του κειµένου που 

βρίσκονται σε έγκλιση υποτακτική, στην ίδια φωνή. 

8.  deducta est, dicere, reddit: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι 

και να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων στη φωνή που 

βρίσκονται. 

9.   obsequatur, parta sit, velit: Να  γραφούν οι ονοματικοί τύποι στη 

φωνή που βρίσκονται.   

10. Να αναγνωρίσετε τις συµπερασµατικές προτάσεις του κειµένου. 

11. Να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς των αναφορικών 

προτάσεων του κειµένου. 

12. bello civili, quam ipsa victoria, quorum auxilio:  Να γράψετε την 

ισοδύναμη μορφή εκφοράς των τύπων.   

13. Να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

 tantus furor omnes invaserat 

 ea victores ferociores impotentioresque reddit � 

  

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 38 

 

Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ 

 

1.  Να εντοπίσετε τα προσηγορικά ουσιαστικά ουδετέρου γένους 

της β΄ κλίσης και να γράψετε την αιτιατική πτώση ενικού και 

πληθυντικού αριθµού. 

2. Να γράψετε τη γενική και δοτική πτώση ενικού και 

πληθυντικού αριθµού των θηλυκών προσηγορικών ουσιαστικών της γ΄ 

κλίσης. 

3.  more prisco, omen nuptiale, sacello quodam, aliqua vox, 

mea sede, hoc dictum, res ipsa:  Να  κλιθούν  οι συνεκφορές και 

στους δύο αριθμούς. 

4.  Να γράψετε την αιτιατική, κλητική και αφαιρετική όλων των 

πρωτόκλιτων θηλυκών ουσιαστικών του κειµένου στον αριθµό που 

βρίσκονται. 

5. longa: Να γράψετε τους άλλους βαθµούς του επιθέτου και τους 

τρεις βαθμούς του αντίστοιχου επιρρήµατος.   

6. libenter, multum: Να γράψετε τους άλλους βαθµούς των 
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� � � 

 

επιρρημάτων και τους τρεις βαθμούς των αντίστοιχων επιθέτων τους.   

7.  uxor, filiae, nocte, loco, matrimonium: Να κλιθούν και στους 

δύο αριθμούς. 

8. Να µεταφέρετε τις αντωνυµίες του κειµένου, εκτός από τις 

προσωπικές, στην ίδια πτώση του άλλου αριθµού και στα τρία γένη. 

9. standi, cederet, duxit: Να κλιθούν οι προστακτικές όλων των 

χρόνων, στη φωνή που βρίσκονται, και να γραφούν οι ονοματικοί 

τους τύποι. Στο πρώτο ρήμα να κλιθεί η μετοχή ενεστώτα στο 

αρσενικό και ουδέτερο γένος και στους δύο αριθμούς. 

10. mortua est, persedebat: Να κλίνετε την υποτακτική  

παρατατικού και την προστακτική ενεστώτα των ρηµάτων στη φωνή 

που βρίσκονται. 

11.  Να αναγνωρίσετε τις χρονικές προτάσεις του κειμένου. 

12. Nα δηλώσετε τη χρονική βαθµίδα που εκφράζουν οι   

παρακάτω δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις υπογραμμίζοντάς την.    

α) Dum more prisco omen petit filiae sororis, ipsa fecit omen. 

Σύγχρονο             Προτερόχρονο              Υστερόχρονο 

β) Expectabat dum aliqua vox congruens proposito audiretur. 

Σύγχρονο           Προτερόχρονο                Υστερόχρονο 

γ) Quam Metellus, dum vixit, multum amavit. 

Σύγχρονο             Προτερόχρονο              Υστερόχρονο 

δ) Ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et 

facere... 

Σύγχρονο     Προτερόχρονο             Υστερόχρονο 

ε) Cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, 

vultum risu solvit. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

 στ) Atilius Regulus, cum Poenos in Africa funderet, ad senatum 

scripsit. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

ζ) Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces ad  

eum venerunt. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

η) Quod, ut praedones animadverterunt, ianuae 

appropinquaverunt. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

θ) Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari 

iussit. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

ι) Cum ante vestibulum dona posuissent, domum reverterunt. 

Σύγχρονο

� 

Προτερόχρονο 

 

Υστερόχρονο 
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ια) Is cum aliquando castris abiret, edixit… 

Σύγχρονο Προτερόχρονο 

 

Υστερόχρονο 

� 
ιβ) Consul, cum in castra revertisset, adulescentem morte multavit. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

ιγ) Cum Octavianus Romam rediret, homo quidam ei occurrit 

corvum tenens. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιδ) Quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat... 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

ιε) Plato, cum eum fugitivum esse cognovisset, hominem 

comprehendit. 

ΣΣύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

 

 

ιστ) Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, devertit ad 

Pacuvium. 

ΣΣύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

ιζ) Cum omnes recentem esse dixissent, inquit… 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

ιη) Cum Nasica ad Ennium venisset eique ancilla dixisset eum 

domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

ιθ) Ego cum te quererem, ancillae tuae credidi te domi non esse. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

κ) Cum lacrimae suae vincerent prorumperentque, egrediebatur. 

Σύγχρονο Προτερόχρονο Υστερόχρονο 

 

 

13. Να τοποθετήσετε τoυς παρακάτω τύπους στον πίνακα και να 

συµπληρώσετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας 

φωνής: petit, persedebat, audiretur, cederet, mortua est. 

 

 

Ενεστώτας 

     

 

Παρατατικός 

     

 

Μέλλοντας 

     

 

Παρακείµ. 

     

 

Υπερσυντ. 

     

 

Συντελ. µέλ. 
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14. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον πίνακα που 

ακολουθεί και να τα µεταφέρετε στον αντίθετο αριθµό (όπου είναι 

δυνατόν): puella, proposito, uxor, loco, more, sacello, filiae, dictum, 

omen, nocte, sede. 

Α΄ 
κλίση 

Αντίθε-

τος 

αριθµός 

Β΄ κλίση Αντίθε-

τος 

αριθµός 

Γ΄ κλίση Αντίθετος 

αριθµός 

      

      

      

      

      

      

15. Nα συµπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: 

 

Ονοµ. 

ενικού 

Δοτική 

ενικού 

Αιτιατική 

ενικού 

Αφαιρετ. 

ενικού 

Δοτική 

πληθ. 

Αιτιατική 

πληθ. 

ego      

ipsa      

is      

  quodam    

aliqua      

  mea    

 hoc     

 quam     
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ΜΑΘΗΜΑ 40 

 

ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ 

 

 

1. Να εντοπίσετε τα προσηγορικά ουσιαστικά της α΄ και δ΄ 

κλίσης και να τα μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου 

αριθμού. 

2. Να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού 

αριθμού των θηλυκών προσηγορικών ουσιαστικών του κειμένου. 

3. occupata urbe, hac re, corpore infirmo: Να κλιθούν οι 

συνεκφορές και στους δύο αριθμούς. 

4. Να γράψετε την αιτιατική, κλητική και αφαιρετική όλων των 

αρσενικών ουσιαστικών του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται. 

5. senatus, hostis, solus, augur, minitans, agmina, mortem, 

senex: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς, αν έχουν. 

6. celerrime: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος και 

τους τρεις βαθμούς του επιθέτου και στα τρία γένη στην ονομαστική 

ενικού. 

7. armatus, infirmo, senex: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των 

επιθέτων, όπου βρίσκονται. 

8. Να κλιθούν οι αντωνυμίες στο γένος/πρόσωπο και στον αριθμό 

που βρίσκονται. 

9. ire, noluit: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι στη φωνή που 

βρίσκονται και να κλιθεί η προστακτική όλων των χρόνων.   Στο πρώτο 

ρήμα να κλιθεί η μετοχή ενεστώτα και στα τρία γένη και στους δύο 

αριθμούς και στο δεύτερο να γραφούν τα ρηματικά του ουσιαστικά. 

10.  audebat, instaret, conservatam esse: Να αντικατασταθούν 

χρονικά οι τύποι στη φωνή που βρίσκονται και να γραφούν οι μετοχές 

όλων των χρόνων στην ονομαστική πληθυντικού και στα τρία γένη. 

11.  ostendas, miniteris: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι τύποι. 

12.  occupata urbe: Να αναλύσετε την αφαιρετική απόλυτη στην 

αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

13. Nα μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και 

το αντίθετο:  

 Sulla,  occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. 

Marius quam celerrime hostis iudicaretur. 

 licet mihi ostendas agmina militum, numquam tamen ego 

hostem iudicabo Marium. 

 semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario 

conservatam esse. 

14.   Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις 

του κειμένου. 
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15.   Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον πλάγιο λόγο με 

εξάρτηση Cicero dicebat… 

 Sulla,  occupata urbe, senatum armatus coegerat 

  solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus 

sententiam dicere noluit. 

16. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν. 

Ονομαστ. 

ενικού 

Γενική 

ενικού 

Αφαιρε-

τική 

ενικού 

Ονομαστ. 

πληθυ-

ντικού 

Δοτική 

πληθυ-

ντικού 

Αφαιρε-

τική 

πληθυ-

ντικού 

 cuius    

nemo      

      

is  hac    

     quibus 

ego      

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: 

Καρβελά Διονυσία



 
 

17 

 


