
 

Καρβελά   Διονυσία 
 

1 

ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

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

παρακάτω λέξεις:  
omnes gentes: τη γενική πληθυντικού 

Alpes: τους τύπους του ενικού και τη δοτική πληθυντικού 

elephantis: την αιτιατική πληθυντικού 

cladem Cannensem: την αφαιρετική ενικού 

seiungunt: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο 

transiit: το β΄ ενικό μέλλοντα στην άλλη φωνή και το γερουνδιακό και 

στα τρία γένη στην ονομαστική ενικού  

expedivit: τον αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική περιφραστική συζυγία 

cupivit: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

complevit: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 

 

2. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στην παθητική σύνταξη:  

 Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes 

gentes  Hispaniae  bello  superavit 

 populus Romanus  cladem  Cannensem pavidus  audivit 

 

3. Να συμπτύξετε τις προτάσεις σε μετοχές:  

 quae Italiam ab Gallia seiungunt 

 postquam XIV annos in Italia complevit  

 

4. cum  Romanis: Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές του εμπρόθετου.  

 

5. Να μεταφράσετε στα Λατινικά την πρόταση: Οι στρατιωτικές 

δυνάμεις του Σκιπίωνα νικήθηκαν από τον Αννίβα. 
 

6. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις του 

κειμένου. 

 
7. natus: Να αναλύσετε τη μετοχή  σε δευτερεύουσα πρόταση. 

 
8. Να τοποθετήσετε την αναφορική αντωνυμία στο γένος, αριθμό 

και πτώση των υπογραμμισμένων ουσιαστικών: 

cum elephantis 

cladem Cannensem 

ex insidiis 

 

9. ab Gallia: Nα εκφράσετε τους υπόλοιπους προσδιορισμούς του τόπου 

(κίνηση προς τόπο, στάση σε τόπο). 
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10. Να κάνετε τις απαραίτητες μεταβολές στην περίοδο, ώστε η 

χρονική πρόταση να δηλώνει αιφνίδιο γεγονός: Postquam XIV 

annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 13 

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

παρακάτω λέξεις:  

Persen: την αφαιρετική ενικού 

regem: τη δοτική ενικού 

serena nocte: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού 

terror: την ονομαστική πληθυντικού 

liberales artes: την ονομαστική ενικού και το επίθετο στον αντίστοιχο 

τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

adversarios: τη γενική ενικού 

gerebat: τον αντίστοιχο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία 

defecerat: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

invaserat: το α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

amiserat: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 

dederunt: τη μετοχή ενεστώτα και στα τρία γένη στην αιτιατική ενικού 

vincere: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου 

 

2. Να μεταφράσετε στα λατινικά την πρόταση: Τότε ο ύπαρχος του 
Αιμίλιου Παύλου μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να νικήσει το φόβο του 

στρατού. 
 

3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

 eoque  modo  exercitum alacrem  in pugnam misit,  

 sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam  

victoriam dederunt,  

 quia ille metum exercitus Romani vicerat. 

 

4. Να συμπτύξετε τις παρακάτω προτάσεις σε μετοχές:  

 qui  bellum adversus Persen regem gerebat,  

 quia ille metum exercitus Romani vicerat. 

 

5. quia ille metum exercitus Romani vicerat: Να κάνετε τις 

απαραίτητες αλλαγές ώστε η πρόταση να εκφράζει υποκειμενική 

αιτιολογία. 



 

Καρβελά   Διονυσία 
 

3 

 

6. Serena nocte subito luna defecerat et terror animos militum 

invaserat: Να μετατρέψετε την πρώτη κύρια πρόταση σε χρονική 

εισαγόμενη με το σύνδεσμο ubi και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. 

 

7. ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et 

exercitus fiduciam amiserat: Να μετατρέψετε την πρώτη κύρια 

πρόταση σε μετοχή. 

 

8. Να μετατρέψετε την πρώτη κύρια πρόταση σε υποθετική ώστε 

ο υποθετικός λόγος να δηλώνει υπόθεση αντίθετη του 

πραγματικού στο παρόν (η απόδοση θα είναι η δεύτερη κύρια 

πρόταση): ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat 

et exercitus fiduciam amiserat. 
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1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:  

ingentis: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό και 

το θετικό βαθμό του επιρρήματος 

facie: την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού 

similem: το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό 

ille: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού 

neminem: τη γενική και την αφαιρετική ενικού 

eandem speciem: τη γενική ενικού και πληθυντικού  

ipsa: τη γενική και τη δοτική του ίδιου αριθμού  

somnii: την αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό 

supplicio: τη γενική ενικού 

capitis: την ονομαστική ενικού και πληθυντικού   

dederat: το β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

apparuit: το γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

venire: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής 

περιφραστικής συζυγίας 

respondit: το α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή  

adfecit: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στην άλλη φωνή 
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2. Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές των παρακάτω φράσεων: 

post bellum Actiacum, paucis post diebus, facie squalida.    

 

3.  nomen eius: Να αντικαταστήσετε το «eius» µε τον κατάλληλο 

τύπο της αντωνυµίας «suus». Ποια η διαφορά στη σηµασία; Να εντοπίσετε 

όλες τις περιπτώσεις αυτοπάθειας του κειμένου. 

 

4. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  

  Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit,  

  Cassius  servos  inclamavit  et  de  homine  eos  interrogavit,  

  res  ipsa  fidem  somnii confirmavit. 
 
5. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου. 

 
6. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit: Να μετατρέψετε 

την περίοδο ώστε η χρονική πρόταση να εκφράζει συνεχιζόμενη πράξη. 

 

7. ingentis magnitudinis, facie squalida: Να μετατρέψετε τους 

επιθετικούς προσδιορισμούς σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. 

8. viderant: Να δηλώσετε την αλληλοπάθεια σε όλα τα πρόσωπα 

βάζοντας το ρήμα στον πληθυντικό αριθμό. 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 15 

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

παρακάτω λέξεις:  

venationibus: τη δοτική ενικού 

lacte: την ονομαστική ενικού 

carne: τη γενική πληθυντικού 

locis frigidissimis: την αιτιατική πληθυντικού με το επίθετο στον 

αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

pelles: τη γενική ενικού 

fluminibus: την ονομαστική πληθυντικού 

equestribus proeliis: την ονομαστική ενικού 

pedibus: την αιτιατική ενικού 

res iners: την αφαιρετική ενικού και το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

mercatoribus: την αφαιρετική ενικού 
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consistit: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο 

lavantur: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

desiliunt: το γ΄ πληθυντικό παρακειμένου και τη μετοχή μέλλοντα στην 

ονομαστική ενικού στο ουδέτερο γένος 

proeliantur: το β΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα και το απαρέμφατο 

ενεστώτα 

importari: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 

 

2. Nα μεταφράσετε στα Λατινικά την πρόταση: Οι Γερμανοί 

πιστεύουν ότι με το κρασί οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί. 

3. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου. 

 
4. locis frigidissimis: Να αντικατασταθεί από ισοδύναμη εννοιολογικά 

πρόταση και να αναγνωρίσετε αναλυτικά την πρόταση που θα προκύψει. 

 

5. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt: Να 

μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη (του απαρεμφάτου) σε παθητική. 
 

6. lavantur, nutriuntur: Να γράψετε τους αντίστοιχους εννοιολογικά 

τύπους.  

 

7. Να μετατρέψετε την πρόταση στην άλλη σύνταξη: ephippiorum 

usus res turpis et iners habetur.  

 

8. locis frigidissimis, in fluminibus: Να συντάξετε τους 

προσδιορισμούς και να αιτιολογήσετε τη διαφορά των δύο συντάξεων. 

9. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur: Να μετατρέψετε 

την περίοδο ώστε να δηλώνει α) αόριστη επανάληψη στο παρελθόν και β) 

να αναφέρεται σε διήγηση του παρελθόντος.  

10. Να συμπτύξετε τις προτάσεις σε μετοχές:  

 Cum  civitas   bellum gerit  

 quod ea re remollescunt homines 

 

11. Να τρέψετε τις προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση  

Carvela dicit… 

 Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. 

 ephippiorum usus res turpis et iners habetur. 

 

 


