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 ΚΕΙΜΕΝΟ 36 

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

παρακάτω λέξεις:  

maxima frugalitate: την ονομαστική ενικού και τους τρεις βαθμούς του 

επιρρήματος του επιθέτου 

facilius: τους άλλους δύο βαθμούς 

divitias: τη γενική του ίδιου αριθμού 

die quodam: την αιτιατική ενικού 

Samnitium: την ονομαστική πληθυντικού 

scamno: την ονομαστική ενικού 

ligneo catillo: την κλητική πληθυντικού 

ministri: την κλητική ενικού 

locupletibus: την αφαιρετική ενικού 

acie: την κλίση του πληθυντικού 

utebatur: το απαρέμφατο ενεστώτα 

posset: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτικής παρατατικού 

assidentem: τον αντίστοιχο τύπο στο μέλλοντα 

spectandum: το απαρέμφατο παρακειμένου  

praebuit: τη μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική ενικού στο ουδέτερο 

contempsit: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

malle: την κλίση της οριστικής ενεστώτα 

fieri: το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή 

mementote: χρονική αντικατάσταση στο β΄ ενικό οριστικής 

vinci: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 

 

2. Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις: quo facilius divitias contemnere 

posset, ut eo uteretur.  Επιπλέον η δεύτερη να δηλώσει το σκοπό με 

όλους τους δυνατούς τρόπους.  

 

3. Να κάνετε την πρόταση μετοχική: cum ad eum magnum pondus 

auri publice missum attulissent. 

 

4. Να εκφράσετε την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους: 

narrate Samnitibus. 

 

5. Να αντικαταστήσετε το σουπίνο από τελική πρόταση: 

 Dominus servos misit agros cultum (colo,3)→ 

 In sacellum veniunt omen petitum. 

 

6. Να μεταφράσετε στα λατινικά την πρόταση:  Κάθεται σε σκαμνί, 

για να μπορεί να δειπνεί καλύτερα. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 38 

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

παρακάτω λέξεις:  

uxor: την αιτιατική ενικού 

filiae: την αφαιρετική πληθυντικού 

sacello quodam: τη γενική ενικού 

nocte: την αφαιρετική ενικού 

loco: την ονομαστική πληθυντικού 

puellae: την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού 

libenter: το αντίστοιχο επίθετο στο θετικό βαθμό και στα τρία γένη 

mea sede: τη γενική πληθυντικού: την αντωνυμία θα την 

αντικαταστήσετε με την αντίστοιχη για πολλούς κτήτορες 

res ipsa: τη δοτική ενικού 

petit: την αφαιρετική σουπίνου 

fecit: το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

persedebat: το απαρέμφατο μέλλοντα 

standi: το απαρέμφατο παρακειμένου 

cederet: τη δοτική γερουνδίου 

dixit: το β΄ενικό οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 

duxit: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

 

2. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις χρονικές προτάσεις του 

κειμένου.  

 

3. Να τρέψετε τις προτάσεις στην παθητική σύνταξη:  

 ego libenter tibi mea sede cedo 

 hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.  

 

4. Να συμπτύξετε τις προτάσεις σε μετοχικές: 

 dum more prisco…petit filiae sororis  

 dum vixit   

 

5. Να αναλύσετε την παράθεση σε δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση: Caecilia uxor…fecit… 

 

6. Να  μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με 

εξάρτηση  Cicero tradit… (η πρώτη) και Caecilia puellae dixit… (η 

δεύτερη): 

 Caecilia, uxor Metelli, ipsa fecit omen. 

 ego libenter tibi mea sede cedo. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 42 

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

παρακάτω λέξεις:  

Nonnulli: την αιτιατική πληθυντικού και στα τρία γένη 

hoc ordine: τη γενική ενικού 

spem: την αφαιρετική ενικού 

mollibus sententiis: τη γενική πληθυντικού και το επίθετο στο θετικό 

βαθμό του επιρρήματος 

nascentem: τη δοτική πληθυντικού 

iste: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος 

neminem: την αφαιρετική ενικού 

improbum: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

videant: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 

aluerunt: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην άλλη 

φωνή 

nascentem: το απαρέμφατο μέλλοντα 

pervenerit: το α΄ ενικό στην ίδια έγκλιση 

intendit: την αιτιατική γερουνδίου 

fore: τον περιφραστικό τύπο και το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

fateatur: τα ρηματικά ουσιαστικά 

 

2. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στην άλλη σύνταξη:  

 qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt. 

 multi… id factum esse (a me) dicerent. 

 

3. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 

προτάσεις: 

nascentem 

secuti 

 

4. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις: qui non 

fateatur, si in hunc animadvertissem.  

 

5. Να τρέψετε την πρόταση σε μετοχική: quae imminent. 

 

6. Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση 

Cato credidi…:  Qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt 

coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt.   
  

 

 


