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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
κ. 20-25 

 

Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; 

extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones  suos  

eum adduxit.   

 

Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est. 

 

Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset, exclamavit 

Nasica se domi non esse. 

 

Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse. 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σας δίνονται. 

 

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

παρακάτω λέξεις:   

pedes: την αφαιρετική ενικού 

suos: την αιτιατική ενικού του α΄ προσώπου στο ίδιο γένος για έναν και 

για πολλούς κτήτορες 

adgnovit: τα απαρέμφατα ενεστώτα και στις δύο φωνές 

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

hoc factum: τη δοτική ενικού 

rediit: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα και μέλλοντα 

reversus est: το β΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου και τα 

απαρέμφατα όλων των χρόνων 

domi: την αφαιρετική ενικού    

exclamavit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού 

extremo discrimine: την ονομαστική πληθυντικού. Να γράψετε το 

επίθετο στους άλλους δύο βαθμούς  στην ονομαστική πληθυντικού. 

mementote: την κλίση προστακτικής 

 

3. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

4. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις 

με όλους τους δυνατούς τρόπους: 

 discurrens  

 rogatus  
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5. Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του 

κειμένου και τη συντακτική τους θέση. 

 

6. Να µετατρέψετε τη σύνταξη στο άλλο είδος: Discurrens miles 

pedes eius animadvertit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ένας στρατιώτης ενώ έτρεχε εδώ κι εκεί παρατήρησε τα πόδια του˙ τον 

αναγνώρισε που κρυβόταν˙ αφού τον τράβηξε έξω τον αναγόρευσε 

αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδήγησε στους συστρατιώτες του.   

 

Μετά από αυτή την πράξη επέστρεψε στην εξορία, απ’ όπου όμως, αφού 

τον παρακάλεσαν, γύρισε πίσω. 

 

Μετά από λίγες μέρες, όταν ήρθε ο ΄Εννιος στον Νασικά, ο Νασικάς 

φώναξε πως δεν ήταν σπίτι. 

 

Θυμηθείτε ότι κάποτε η πατρίδα μας βρέθηκε στον έσχατο κίνδυνο.   
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2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:   

pedes: την αφαιρετική ενικού pede 

suos: την αιτιατική ενικού του α΄ προσώπου 

στο ίδιο γένος για έναν και για πολλούς 

κτήτορες 

meum- nostrum 

adgnovit: τα απαρέμφατα ενεστώτα και στις 

δύο φωνές 

adgnoscere 

adgnosci 

adduxit: το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και 

στις δύο φωνές 

adduc  
adducere 

hoc factum: τη δοτική ενικού huic facto 

rediit: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα και 

μέλλοντα 

redit-redibit 

reversus est: το β΄ ενικό υποτακτικής 

υπερσυντελίκου  

revertisses / 

reversus esses 

domi: την αφαιρετική ενικού    domo 

exclamavit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής 

παρατατικού 

exclamaremus 

extremo discrimine: την ονομαστική 

πληθυντικού. Να γράψετε το επίθετο στους 

άλλους δύο βαθμούς  στην ονομαστική 

πληθυντικού. 

extrema (extima) 
discrimina 

extera 
exteriora 

 

3. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις:  

latentem: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το ρήμα  

adgnovit, συνημμένη στο eum, δηλώνει το σύγχρονο και έχει ενεργητική 

διάθεση. 

suos: επιθετικός προσδιορισμός στο commilitones και δηλώνει ευθεία ή 

άμεση αυτοπάθεια (αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην οποία 

βρίσκεται). 

unde: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση από τόπο και 

εξαρτάται από το ρήμα  reversus est. 

se: υποκείμενο του απαρεμφάτου non esse, δηλώνει ευθεία ή άμεση 

αυτοπάθεια (αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην οποία 

βρίσκεται) και έχουμε και λατινισμό του ειδικού απαρεμφάτου (αν και 

υπάρχει ταυτοπροσωπία, το υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται σε 

αιτιατική πτώση).   

rem publicam: υποκείμενο του απαρεμφάτου fuisse. 
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4. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 

προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους: 

 discurrens  (ως χρονική)cum discurreret/dum discurrit 

          (ως επιθετική)qui discurrebat 

 rogatus  cum rogatus esset / postquam rogatus est 

 

 

5. Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του 

κειμένου και τη συντακτική τους θέση: 

 unde tamen rogatus reversus est: δευτερεύουσα αναφορική  

επιθετική πρόταση που λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός στο 

exilium της κύριας πρότασης. 

 cum Ennius ad Nasicam venisset: δευτερεύουσα επιρρηματική 

χρονική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του 

χρόνου στο ρήμα εξάρτησης exclamavit. 

 

6. Να µετατρέψετε τη σύνταξη στο άλλο είδος:  

Ενεργητική σύνταξη: Discurrens miles pedes eius animadvertit. 

Παθητική σύνταξη: Pedes eius a milite discurrente animadversi 

sunt. 


