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 ΚΕΙΜΕΝΟ 43 
 

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

παρακάτω λέξεις:  

infelix: τη γενική ενικού και το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

exsulem: την ονομαστική ενικού 

fines: τη γενική ενικού 

illa moenia: τη γενική πληθυντικού 

domus: την αφαιρετική ενικού 

penates mei: τη δοτική πληθυντικού 

mater: τη γενική πληθυντικού 

coniunx: τη γενική ενικού 

filium: την κλητική ενικού 

libera: τους τρεις βαθμούς του επιρρήματος 

nihil: την αφαιρετική ενικού 

diu: το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 

miserrima: την ονομαστική ενικού στο θετικό βαθμό του επιθέτου και 

στα τρία γένη και το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

longa servitus: τη γενική ενικού 

traxit: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

viderem: το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή 

genuit: τη δοτική γερουνδίου 

aluit: τη μετοχή μέλλοντα και στα τρία γένη στην ονομαστική 

πληθυντικού 

ingredienti: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα, οριστικής μέλλοντα και 

προστακτικής ενεστώτα 

peperissem: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα  

mortua: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού, την αιτιατική 

σουπίνου και τη μετοχή ενεστώτα στο ουδέτερο γένος, στην ονομαστική 

ενικού 

pati: το γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού  

possum: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και τους ονοματικούς τύπους 

futura sum: το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια συζυγία και τον 

αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική φωνή 

pergis: τον αντίστοιχο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία 

 

2. Να αναγνωρίσετε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου. 

 

3. Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω ευθείες ερωτήσεις και να τις 

απαντήσετε με όλους τους δυνατούς τρόπους (όπου είναι δυνατό): 

 Num captiva in castris tuis sum? 

 Qui potuisti populari hanc terram … ? 
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 Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? 

 

4. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις προτάσεις: ut primum exsulem 

deinde hostem te viderem, cum in conspectu Roma fuit.  

 

5. Να μετασχηματίσετε την πρόταση “cum in conspectu Roma fuit” 

ώστε να δηλώνει: 

 Προτερόχρονο και πραγματικό: 

 Σύγχρονο σε σχέση αιτίου-αιτιατού: 

 Σύγχρονο και συνεχιζόμενη πράξη: 

 

6. Να αναλύσετε τη μετοχή σε πρόταση: ingredienti. 

 

7.  Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχική: nisi filium haberem. 

 

8.  Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: 

Mater filium dicit…. 

 intra  illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx 

liberique. 

 Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum.  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 44 

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

παρακάτω λέξεις:  

nulla fides: τη γενική ενικού 

stabilis: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό και το επίρρημα στο 

θετικό βαθμό 

omnia: την ονομαστική ενικού του ίδιου γένους 

nullus locus: την αντίστοιχη πτώση στον πληθυντικό αριθμό 

quis: την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 

tempus: την αφαιρετική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού 

inopes: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού 

suspecta: το απαρέμφατο ενεστώτα και το α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

nescio: το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα  

diligere: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο και τη μετοχή 

παρακειμένου 

metui: το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα   

putet: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική  

coluntur: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική 

ceciderunt: τον αντίστοιχο τύπο στις δύο περιφραστικές συζυγίες 

fit: το γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού και το γερουνδιακό  

ferunt: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα, προστακτικής μέλλοντα 

και τη μετοχή μέλλοντα και στα τρία γένη στην ονομαστική ενικού 

 

2. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε 

ώστε να δηλώνει υπόθεση ανοιχτή στο παρελθόν: Quodsi forte 

ceciderunt, tum intellegitur. 

 

3. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις προτάσεις: quem metuat, cum 

iam neutris gratiam referre poteram, ut fit plerumque. 

 

4. Να αναλύσετε τη μετοχή σε πρόταση: exulantem. 

 

5. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη (του απαρεμφάτου) σε 

παθητική: quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 45 

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

παρακάτω λέξεις (στις αντωνυμίες να γράψετε και το είδος τους): 

equitibus Gallis: την ονομαστική ενικού  

quanto: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 

cuidam: την ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος 

epistulam conscriptam: την αφαιρετική πληθυντικού  

nostra: τον αντίστοιχο τύπο για έναν κτήτορα 

haec: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 

casu: την αιτιατική πληθυντικού  

turrim: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού  

tertio die: την αιτιατική και την κλητική ενικού  

milite: την ονομαστική ενικού  

salutem: τη γενική ενικού  

gerantur: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού  

persuadet: το γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

deferat: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και το β΄ 

πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 

providet: την αφαιρετική του σουπίνου  

cognoscantur: το απαρέμφατο μέλλοντα  

mittit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου  

adire: την ονομαστική και γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα στο 

ουδέτερο γένος  

abiciat: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα  

conspicitur: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα  

adhortatur: το αντίστοιχο πρόσωπο στην υποτακτική μέλλοντα 

possit: το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και συντελεσμένου 

μέλλοντα 

 

2. Να τρέψετε τις προτάσεις στην άλλη σύνταξη:  

 ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 

 a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. 

 Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent. 

 

3. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις: 

conscriptam 

veritus 

 

4. Να αναγνωρίσετε την πρόταση ut salutem sperent. 

 


