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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
κ. 36-42 

 

Cum ad eum magnum pondus auri attulissent, ut eo uteretur, vultum 

risu solvit. 

 

Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit. 

 

Quorum auctoritatem secuti multi, si in hunc animadvertissem, 

crudeliter et regie id factum esse dicerent. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σας δίνονται. 

 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:   

magnum pondus: την αφαιρετική ενικού 

vultum: τη γενική πληθυντικού 

attulissent: την κλίση προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

solvit: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική 

multum: τους άλλους δύο βαθμούς του επιρρήματος 

mortua est: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα, το γ΄ πληθυντικό 

προστακτικής μέλλοντα, το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού και 

το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

vixit: το α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

secuti: την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους 

multi: τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους δύο βαθμούς 

regie: τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου στην ονομαστική ενικού 

secuti: τα ρηματικά επίθετα 

dicerent: τα τρία γένη στο γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού 

 

 

3. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

4. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον τρέψετε 

ώστε να δηλώνει υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο παρόν. 

 

5. dum vixit: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να την 

συμπτύξετε σε μετοχική. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Ενώ είχαν φέρει σ’ αυτόν μεγάλη ποσότητα χρυσού, για να το 

χρησιμοποιήσει (όπως θέλει), χαλάρωσε το (αυστηρό του) πρόσωπο 

με το γέλιο.  

 

Πέθανε δηλαδή η Καικιλία, την οποία ο Μέτελλος, όσο ζούσε, 

αγαπούσε πολύ. 

 

Ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών πολλοί, αν τον είχα 

τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι ενέργησα/ότι αυτό έγινε σκληρά και 

τυραννικά. 

 

 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:   

 

magnum pondus: την αφαιρετική ενικού magno pondere 

vultum: τη γενική πληθυντικού vultuum 

attulissent: την κλίση προστακτικής 

ενεστώτα και στις δύο φωνές 

affer - afferte 
afferre - afferimini 

solvit: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική solverit 

multum: τους άλλους δύο βαθμούς του 

επιρρήματος 

plus - plurimum 

mortua est: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα, 

το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα,  

το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού 

και το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

morieris (-re) 

moriuntor 
moreremur 

morituri-ae-a sint 

vixit: το α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα vivemus 

secuti: την ονομαστική πληθυντικού του 

ουδετέρου γένους 

secuta 

multi: τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους δύο 

βαθμούς 

plures - plurimi 

regie: τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου 

στην ονομαστική ενικού 

maxime regius-a-um 

secuti: τα ρηματικά επίθετα sequens 
secuturus-a-um 

secutus-a-um 
sequendus-a-um 
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dicerent: τα τρία γένη στο γερουνδιακό στην 

ονομαστική ενικού 

dicendus-a-um 

 

 

3. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις: 

auri: γενική διαιρετική που εξαρτάται από το pondus. 

eo: αντικείμενο στο ρήμα uteretur. 

multum: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού που εξαρτάται από 

το ρήμα amavit. 

auctoritatem: αντικείμενο της μετοχής secuti. 

id: υποκείμενο του απαρεμφάτου factum esse. 
 

 

4. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον 

τρέψετε ώστε να δηλώνει υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο 

παρόν. 

Υπόθεση: si in hunc animadvertissem 

Απόδοση: quorum auctoritatem … dicerent 

Πρόκειται για έναν υποθετικό λόγο απλό, ανεξάρτητο, του 2ου είδους, 

που δηλώνει υπόθεση αντίθετη του πραγματικού. Υπάρχει εναλλαγή 

των χρονικών σχέσεων: η υπόθεση αναφέρεται στο παρελθόν και η 

απόδοση στο παρόν. 

 

Υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο παρόν: 

Υπόθεση: si in hunc animadverterem 

Απόδοση: quorum auctoritatem … dicerent 

 

 

5. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να την 

συμπτύξετε σε μετοχική: 

dum vixit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με 

το χρονικό σύνδεσμο dum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη 

ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη. Δηλώνει το σύγχρονο και 

συγκεκριμένα την παράλληλη διάρκεια: η πράξη της χρονικής και η 

πράξη της πρότασης εξάρτησης γίνονται παράλληλα, γι’ αυτό και 

εκφέρονται με τον ίδιο χρόνο. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης amavit. 

 

Σύμπτυξη: quam Metellus viventem multum amavit. 


