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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
κ. 11-15 

 

Postquam  XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in 

Africam revocaverunt.  

 

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu 

ac motibus disputavit eoque  modo  exercitum  alacrem  in  pugnam  

misit.   

 

Quem simul aspexit Cassius timorem concepit nomenque eius  audire  

cupivit. 

 

Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque 

potestate. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σας δίνονται. 

 

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

παρακάτω λέξεις:   

complevit: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 

caeli: την αιτιατική πληθυντικού 

motibus: τη γενική πληθυντικού 

eo modo: την ονομαστική ενικού 

alacrem: το επίθετο στον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό και το 

επίρρημα στο θετικό βαθμό 

Cassius:  τη γενική και κλητική ενικού 

nomen: την αιτιατική πληθυντικού 

aspexit: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα  

concepit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού  

magistratus: την αφαιρετική ενικού 

necis(que): την κλητική ενικού 

creantur: τον αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική περιφραστική συζυγία 

  

3. Quem simul aspexit Cassius: Να συμπτύξετε την πρόταση σε 

μετοχή.  

 

4. Να μετατρέψετε την περίοδο στην άλλη σύνταξη: Cum civitas   

bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. 
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5.  Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

6.  Να αναγνωρίσετε την πρόταση Cum civitas bellum gerit και να 

μετατρέψετε την περίοδο ώστε να δηλώνει αόριστη επανάληψη στο 

παρελθόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Αφού συμπλήρωσε δεκατέσσερα χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον 

ανακάλεσαν στην Αφρική. 

 

Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και για τη 

στάση και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης και με αυτόν τον 

τρόπο έστειλε το στρατό στη μάχη με αναπτερωμένο το ηθικό. 

 

Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος τον κατέλαβε φόβος και θέλησε να μάθει το 

όνομά του. 

 

Κάθε φορά που η πολιτεία διεξάγει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με 

εξουσία ζωής και θανάτου. 
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2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:   

 

complevit: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή completes-a-um est 

caeli: την αιτιατική πληθυντικού caelos 

motibus: τη γενική πληθυντικού motuum 

eo modo: την ονομαστική ενικού is modus 

alacrem: το επίθετο στον αντίστοιχο τύπο στο 

συγκριτικό βαθμό και το επίρρημα στο θετικό 

βαθμό 

alacriorem 

alacriter 

Cassius:  τη γενική και κλητική ενικού Cassii/i, Cassi 

nomen: την αιτιατική πληθυντικού nomina 

aspexit: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής 

μέλλοντα  

aspiciunto 

concepit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής 

παρατατικού  

conciperemus 

magistratus: την αφαιρετική ενικού magistratu 

necis(que): την κλητική ενικού nex 

creantur: τον αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική 

περιφραστική συζυγία 

creaturi-ae-a sunt 

 

 

3. Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή:  

Quem simul aspexit Cassius → simul eo aspecto (a Cassio)… 

(Επειδή χρειαζόμαστε μετοχή παρακειμένου για να εκφράσουμε το 

προτερόχρονο, όπως απαιτεί η δευτερεύουσα χρονική πρόταση, την 

οποία όμως η ενεργητική φωνή δεν διαθέτει, τρέπουμε την ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική. Στη συνέχεια μετατρέπουμε την πρόταση σε 

μετοχή με τη γνωστή διαδικασία). 

 

 

4. Να μετατρέψετε την περίοδο στην άλλη σύνταξη:  

Ενεργητική σύνταξη: Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur 

cum vitae necisque potestate. 

Παθητική σύνταξη: Cum bellum (a) civitate geritur, magistratus 

creant (Germani) cum vitae necisque potestate. 
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5.  Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

in Africam: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο και 

συγκεκριμένα άφιξη και εξαρτάται από το ρήμα revocaverunt. 

stellarum: γενική υποκειμενική που εξαρτάται από το statu και το 

motibus. 

alacrem: κατηγορούμενο στο exercitum μέσω του ρήματος misit (ή: 

επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου). 

nomen(que): αντικείμενο στο απαρέμφατο audire 

cum potestate: εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου που εξαρτάται 

από το ρήμα creantur. 

 

 

6.  Να αναγνωρίσετε την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση και να 

μετατρέψετε την περίοδο ώστε να δηλώνει αόριστη επανάληψη 

στο παρελθόν: 

Cum civitas bellum gerit: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική 

πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum, τον επαναληπτικό. 

Εκφέρεται με οριστική gerit, γιατί η πρόταση ενδιαφέρει από καθαρά 

χρονική άποψη, χρόνου ενεστώτα, γιατί δηλώνει αόριστη επανάληψη στο 

παρόν-μέλλον. Η πρόταση δηλώνει το σύγχρονο. Λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης 

creantur. 

Μετατροπή: Cum civitas bellum gerebat, magistatus creabantur 

cum vitae necisque potestate. 

 

 


