ΚΕΙΜΕΝΟ 20
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
aetatis: τη γενική πληθυντικού
imperium: τη γενική ενικού
quodam: τη γενική ενικού και πληθυντικού στο ίδιο γένος
insidiatoribus: τη δοτική ενικού
cui: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος
proximum: το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό
tristis: το επίρρημα στο θετικό και τον υπερθετικό βαθμό
postero die: την αντίστοιχη πτώση της συνεκφοράς στον άλλο αριθμό,
βάζοντας το επίθετο στον υπερθετικό βαθμό
Claudius: την κλητική ενικού
exclusus: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
recesserat: τα ρηματικά ουσιαστικά στη φωνή που βρίσκεται
exterritus: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
prorepsit: τους τύπους του γερουνδίου
praetenta: το α΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
delatus est: το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις ενεστώτα και μέλλοντα
miseratur: το γ΄πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
factus est: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή και το γερουνδιακό
2. Να µετατρέψετε τη σύνταξη στο άλλο είδος:
 Claudius ab his in castra delatus est tristis et trepidus,
 Postero die Claudius imperator factus est,
 Imperatorem eum salutavit
3. cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της
πρότασης.
4. Να αναγνωρίσετε τη χρονική πρόταση του κειμένου και να τη
συμπτύξετε σε μετοχή.
5. Να αναλύσετε τις μετοχές
δευτερεύουσες προτάσεις:
 exclusus
 exterritus
 praetenta
 discurrens
 extractum
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6. mirabili casu, vela praetenta: Να μετατρέψετε τους επιθετικούς
προσδιορισμούς σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.
7. Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με
εξάρτηση Cicero tradit… :
 Paulo post rumore caedis Claudius exterritus prorepsit
ad solarium proximum et inter vela praetenta se abdidit.
 Claudius ab his in castra delatus est tristis et trepidus.
8. Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με
εξάρτηση από το ρήµα που δίδεται στην παρένθεση:
 Claudius
quinquagessimo
anno
aetatis
suae
imperium
cepit mirabili quodam casu. (dicor)
 Discurrens miles pedes eius animadvertit. (feror)
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1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
Alliam flumen: την αφαιρετική ενικού
Capitolium: τη γενική ενικού
exilio: τη γενική ενικού
aequo iure: την αιτιατική ενικού με το επίθετο στον αντίστοιχο τύπο στο
συγκριτικό βαθμό
dictator: τη δοτική πληθυντικού
quibus: τον αντίστοιχο τύπο στον ενικό αριθμό
nomen: την ονομαστική πληθυντικού
everterunt: το απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή
divisam: τη απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή
absens: την αφαιρετική ενικού και το γ΄ πληθ. προστακτικής μέλλοντα
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abeuntes: την ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος και το β΄ ενικό
προστακτικής ενεστώτα
secutus est: το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
interemptis: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
appensum: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
2. Να αναγνωρίσετε και να αναλύσετε τις παρακάτω μετοχές στις
αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:
Brenno duce
deletis legionibus
absens
abeuntes
quibus interemptis
rogatus
3. Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές:
propter praedam
post hoc factum
4. Να τρέψετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχικές
(αφαιρετική απόλυτη, ιδιόμορφη ή όχι). Όπου χρειάζεται, να
δηλώσετε το ποιητικό αίτιο:
 Galli pecuniam acceperunt; Galli abierunt.
 Camillus Gallos interemit; Camillus aurum recepit.
 Caesar imperator erat. Bellum gestum est.
 Cicero consul erat. Catilina contra patriam coniuravit.
5. quod illic aurum pensatum est: Να αναγνωρίσετε το είδος της
πρότασης. Να την μετατρέψετε, ώστε να εκφράζει
α) αιτιολογία υποκειμενική
β) αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής, λογικής διεργασίας
6. Να τρέψετε τις προτάσεις στην άλλη σύνταξη:
 Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo
immensam pecuniam acceperunt.
 Tum Camillus absens dictator est factus (a Gallis).
7. immensam pecuniam, aequo iure: Να αναλύσετε τους επιθετικούς
προσδιορισμούς σε δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις.
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8. Να μεταφράσετε στα λατινικά την πρόταση (θα χρησιμοποιήσετε
αφαιρετική απόλυτη): Αφού νίκησε τους Γαλάτες, ο Κάμιλλος ξαναγύρισε
στην εξορία.
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1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
ei(que): την αιτιατική πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται
domini: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
quid: την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
diebus: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
aperte: τους άλλους δύο βαθμούς και το επίθετο στο θετικό βαθμό
ianua: την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού
vocem: την αφαιρετική πληθυντικού
impudens: την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος, την
ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος στο συγκριτικό βαθμό και
το επίρρημα στο θετικό βαθμό
tuae: τον αντίστοιχο τύπο για πολλούς κτήτορες
ipsi: τη γενική ενικού στο ουδέτερο γένος
venisset: το β’ ενικό υποτακτικής παρατατικού
dixisset: το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παθητικού ενεστώτα
accipe: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεργητικού μέλλοντα και
οριστικής παθητικού υπερσυντελίκου
fecerit: το β΄ ενικό οριστικής ενεργητικού μέλλοντα και απαρέμφατο
ενεστώτα στην άλλη φωνή
indignatus: τις μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική ενικού
cognosco: το γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου
vis: εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό ενεστώτα και παρατατικού
scire: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
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es: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
quaererem: το απαρέμφατο του παρακειμένου
credidi: το α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
2. Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω ευθείες ερωτήσεις και να τις
απαντήσετε με όλους τους δυνατούς τρόπους: Ego non cognosco
vocem tuam?, Visne scire …?
3. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις:
quaerenti
indignatus
4. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση:
Nasica dixit…
 Homo es impudens.
 Ego ancillae tuae credidi te domi non esse.
 Ancilla iussu domini mentiebatur.
5. Να μετατρέψετε σε αρνητική την καταφατική πρόταση που εκφέρεται
με προστακτική (να χρησιμοποιήσετε δύο τρόπους) : «Accipe nunc quid
postea Nasica fecerit».
6. Να αντικαταστήσετε τια αφαιρετικές απόλυτες
ιστορικό cum με υποτακτική υπερσυντελίκου:
 Deletis legionibus Galli Romam everterunt.
 Gallis interemptis Camillus aurum receipt.
 Pedibus animadversis miles Claudium extraxit.
7. Να τρέψετε τις προτάσεις στην άλλη σύνταξη:
 Nasica sensit illam domini iussu id dixisse.
 Ego non cognosco vocem tuam?

Καρβελά

Διονυσία

από

τον

5

ΚΕΙΜΕΝΟ 25
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
quodam die: τη δοτική ενικού
ficum praecocem: την αφαιρετική ενικού
patribus: τη γενική πληθυντικού
recentem: το επίρρημα στους τρεις βαθμούς
opibus: τους τύπους του ενικού και τη γενική πληθυντικού
nimia: το θετικό βαθμό του επιρρ. και τον υπερθ. βαθμό του επιθέτου
neminem: τη γενική και την αιτιατική ενικού
ostendens: τον αντίστοιχο τύπο μετοχής μέλλοντα
putetis: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική
dixissent: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
scitote: τη δοτική γερουνδίου
tutamini: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική μέλλοντα
nolite: το γ΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα
confidere: τα ρηματικά ουσιαστικά
credideritis: το α΄ ενικό στον ίδιο χρόνο και έγκλιση
consulturum esse: το β΄ ενικό παρακειμένου
sumptum est: το β΄ ενικό ενεστώτα και μέλλοντα
2. Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές:
nolite confidere
neminem credideritis
ante tertium diem 
3. Να αντικαταστήσετε τον προσδιορισμό του τόπου στη φράση:
«Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine» με τον
κατάλληλο τύπο των λέξεων: Athenae, Ephesus, domus, Italia, Asia,
locus, ille locus.
4. Να τρέψετε τις προτάσεις στην άλλη σύνταξη:
 Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine.
 quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore
5. Να μεταφράσετε στα λατινικά την
εμπιστοσύνη στα λόγια του! (verbum= λόγος)
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