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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ  

κ. 3-7 
 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της. Ο Κηφέας και 

η Κασσιόπη χαίρονται πάρα πολύ. 

 

Σ’ εκείνα τα μέρη κατείχε πολλούς αγρούς. Το μνημείο του, το οποίο 

βρισκόταν στη Νεάπολη, είχε (θεωρούσε) σα ναό. 

 

Όπως τα σώματά μας (δεν υπάρχουν) χωρίς νου, έτσι και η πολιτεία δεν 

στέκεται χωρίς το νόμο. Οι άρχοντες είναι οι υπηρέτες των νόμων. 

 

Συμβουλεύει τους στρατιώτες μ’ αυτά τα λόγια: «Πρέπει να φυλάγεστε από 

τη δύναμη των εχθρών.» 

 

 

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

παρακάτω λέξεις:   

forma: την αντίστοιχη πτώση του άλλου 

αριθμού 

formis 

valde: το συγκριτικό βαθμό valdius 

gaudent: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων gaudere 
gavisurum-am-um esse 

gavisuros-as-a esse 
gavisum-am-um esse 

gavisos-as-a esse 
gavisum-am –um fore 
gavisos-as-a fore 

multos: τους άλλους δύο βαθμούς εκεί 

που βρίσκεται το επίθετο 

plures-plurimos 

locis:  την αιτιατική πληθυντικού loca 

Neapoli: την αιτιατική ενικού Neapolim 

possidebat: την αφαιρετική σουπίνου possessu 

corpora nostra: την ονομαστική ενικού  corpus nostrum 

civitas: τη γενική πληθυντικού civitatum/-ium 

ministri: την κλητική ενικού minister 

magistratus: τη δοτική ενικού magistratui 

stat: τη μετοχή ενεστώτα στην αφαιρετική 

ενικού και στα τρία γένη 

stante/-i και στα τρία 

γένη (σε -e, αν η μετοχή 
είναι επιρρηματική ή 

κατηγορηματική και σε -i, 
αν η μετοχή είναι 
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επιθετική 

his verbis: την ονομαστική πληθυντικού haec verba 

debetis: τον αντίστοιχο τύπο στον 

παρακείμενο 

debuistis 

 

3. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις: 

forma: αφαιρετική οργανική της αιτίας που εξαρτάται από το ρήμα. 

pro templo: εμπρόθετος προσδιορισμός της σύγκρισης που εξαρτάται 

από το ρήμα σε θέση κατηγορούμενου στο monumentum. 

ministri: κατηγορούμενο στο magistratus μέσω του συνδετικού 

ρήματος sunt. 

his: επιθετικός προσδιορισμός στο verbis. 

Vim: αντικείμενο του απαρεμφάτου cavere. 

 

4. Να μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση στην παθητική σύνταξη: 

Ενεργ. σύνταξη: multos in illis locis agros possidebat. 

Παθητική σύνταξη: multi in illis locis agri possidebantur (a Silio). 

 

5. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τη δεύτερη δευτερεύουσα πρόταση 

του κειμένου. 

ut corpora nostra sine mente (non stant), sic civitas … non stat. 

Δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση. Εισάγεται με 

τον παραβολικό σύνδεσμο ut και δηλώνει τρόπο. Εκφέρεται με οριστική 

(εννοείται το ρήμα non stant), γιατί η σύγκριση αφορά δυο πράξεις ή 

καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα, 

χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν. Στην κύρια πρόταση 

υπάρχει το επίρρημα sic (παραβολικό ζεύγος: ut- sic). Λειτουργεί ως β΄ 

όρος σύγκρισης με α΄ όρο την κύρια πρόταση. 

 

6. Να αναλύσετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση: 

multos agros: agros, qui multi erant. 

 

7. Να μετατρέψετε την παρακάτω πρόταση σε απαρεμφατική με 

εξάρτηση Carvela dicit … Legum ministri sunt magistratus. 

Carvela dicit legum ministros esse magistratus. 

 

 

 

 

 


