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ΚΕΙΜΕΝΟ 34
1. “captum se ipsum”, “admiratum virtutem”, “salutatum”: Να
δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους τρόπους.
2. Να τραπούν οι προτάσεις στην παθητική
συμπτυχθούν σε μετοχικές:
quod ut praedones animadverterunt

σύνταξη

και

να

haec postquam domestici Scipioni rettulerunt
cum ante vestibulum dona posuissent
3. abiectis armis: Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους
τους τρόπους.
4. tamquam sanctum templum: Να συνταχθεί και να αναλυθεί στην
αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
5. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset,
praesidium domesticorum in tecto conlocavit: Να μεταφερθεί στον
πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Ovidius tradit…
6. Hoc est incredibile……………………(video)(σουπίνο και γερούνδιο).
7. “cum se ipsum captum venisse eos existimasset”, “quod ut
praedones animadverterunt”: Να αναγνωρισθούν οι προτάσεις.
8. complures duces, se ipsum, abiectis armis, deis immortalibus,
domum: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς (αν έχουν).
9. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
abiectis:
admiratum:
iussit:
posuissent:
solent:
10. reverterunt, solent, rettulerunt: Να αντικατασταθούν χρονικά στο
β΄ ενικό της οριστικής και να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των
χρόνων.

ΚΕΙΜΕΝΟ 36
1. “quo facilius divitias contemnere posset”, “ut eo uteretur”: Να
αναγνωρισθούν οι προτάσεις  η δεύτερη επιπλέον να δηλώσει τον σκοπό
με όλους τους δυνατούς τρόπους.

2. assidentem, spectandum, quam fieri: Να συνταχθούν οι όροι.

3. cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent:
Να γίνει η πρόταση μετοχική.

4. narrate Samnitibus: Να δηλωθεί η απαγόρευση και με τους δύο
τρόπους.
5. maxima, facilius, ineptae: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί, όπου
βρίσκονται.
6. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
contemnere:
assidentem:
solvit:
malle:
vinci:

7. mementote, utebatur: Να κλιθεί η προστακτική όλων των χρόνων.

ΚΕΙΜΕΝΟ 37
1. “nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, ut salvi esse
nequeamus”: Να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος και να γίνει
ανεξάρτητος.
2. “ut veni ad urbem”, “ut pugnare cuperent”: Να αναγνωρισθούν
οι δευτερεύουσες προτάσεις.
3. bello civili, quam ipsa victoria, quorum auxilio: Να γραφούν οι
ισοδύναμες μορφές.
4. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et
dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent; sed tantus furor
omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil
esse bello civili miserius: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με
εξάρτηση: Cicero dixit…

5. “quae ad concordiam pertinerent”, “quae velit victor”: Να
αιτιολογηθεί η έγκλιση των προτάσεων.
6. “ea victores ferociores impotentioresque reddit”:
συνταχθούν τα επίθετα. Επίσης να τραπεί στην παθητική σύνταξη.

Να

7. ut veni ad urbem: Να μετασχηματιστεί η πρόταση ώστε να δηλώνει:
 προτερόχρονο σε σχέση αιτίου-αιτιατού
 σύγχρονο και συνεχιζόμενη πράξη
 υστερόχρονο και επιδίωξη
8. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
subvenerit:
destiti:
invaserat:
reddit:
cogantur:
9. nequeamus, velit, obsequatur, parta sit: Να αντικατασταθούν
χρονικά.

ΚΕΙΜΕΝΟ 38
1.
“dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis”, “dum
aliqua vox congruens proposito audiretur”, “dum vixit”: Να
αναγνωρισθούν αναλυτικά οι προτάσεις.
2. “ut sibi paulisper loco cederet”: Να αναγνωρισθεί το είδος και η
εκφορά της πρότασης και να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο.

3. “ego libenter tibi mea sede cedo”, “hoc dictum paulo post res
ipsa confirmavit”: Να τραπούν στην παθητική σύνταξη.

4. “ego libenter tibi mea sede cedo”: Να μεταφερθεί στον πλάγιο
λόγο με εξάρτηση: Caecilia puellae dixit…

5. Να συμπτυχθούν οι προτάσεις σε μετοχικές:
dum more prisco…petit filiae sororis
dum vixit
6. Caecilia uxor…petit…: Να αναλυθεί ο υπογραμμισμένος τύπος
στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
7. nocte, mea sede, res ipsa: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
8. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
petit:
standi:
cederet:
mortua est:
9. mortua est: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ενικό πρόσωπο
ενεστώτα και μέλλοντα και να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων.

10. fecit: Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι και στις δύο φωνές.

ΚΕΙΜΕΝΟ 40
1. Να αναλυθούν οι μετοχές σε προτάσεις:
occupata urbe
interrogatus
2. “solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus
sententiam dicere noluit”: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με
εξάρτηση: Catilina narravit…

3. “Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam
circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego
hostem iudicabo Marium”: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με
εξάρτηση: Catilina narravit…

4. “urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse”: Nα
τραπεί στην ενεργητική σύνταξη.

5. “numquam tamen ego hostem iudicabo Marium”: Nα τραπεί
στην παθητική σύνταξη.

6. “ut Marius hostis iudicaretur”, “licet mortem miniteris”, “etsi
senex et corpore infirmo sum”: Να αναγνωρισθούν οι προτάσεις.
7. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
coegerat:
audebat:
ostendas:
miniteris:
8.

nemo, senex, solus: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.

9. ire, audebat, noluit: Να αντικατασταθούν χρονικά και να κλιθούν οι
προστακτικές όλων των χρόνων.
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