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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις:   

filiam: την αφαιρετική πληθυντικού 

beluam marinam: τη γενική πληθυντικού  

deo: την κλητική ενικού 

calceis pennatis: την αιτιατική πληθυντικού 

habent: το γ΄ πληθυντικό μέλλοντα 

nocet: το β΄ενικό παρακειμένου 

respondet: την αφαιρετική σουπίνου 

placet: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου   

adligat: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

movet: τη γενική γερουνδίου 

 

2. Να γράψετε τα προσηγορικά ουσιαστικά του κειμένου. 

 

3. Nα συµπληρώσετε τα κενά: 

α) Belua  .................  Aethiopiae  ..................  nocet. (marina, incola) 

β) Incol………. barbar…… sunt. 

 

4. Nα µεταφράσετε στα Λατινικά την πρόταση: Ο Κηφέας αγαπούσε 

πολύ την κόρη του. 

  

5. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην παθητική 

σύνταξη: regia hostia deo placet, Neptunus iratus ad oram Aethiopiae 

urget beluam marinam, quae incolis nocet. 

 

6. regia hostia, calceis pennatis: Να αναλύσετε τους επιθετικούς 

προσδιορισμούς σε δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις. 

 

7. forma sua: Να αντικαταστήσετε την αντωνυμία από τον κατάλληλο 

τύπο της αντωνυμίας is-ea-id. Ποια η διαφορά στη σημασία; 

 

8. Να εντοπίσετε τις περιπτώσεις αυτοπάθειας του κειμένου. Ποια 

είναι η ισοδύναμη μορφή των παρακάτω περιπτώσεων; “se comparat, 

se movet”. 

 

9. quae incolis nocet: Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5 

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

παρακάτω λέξεις:  

bello: την αιτιατική πληθυντικού 

pulchri:  τους άλλους δύο βαθμούς εκεί που βρίσκεται το επίθετο και 

τους τρεις βαθμούς του επιρρήματος 

ultimis: την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος 

ingenium: την ονομαστική πληθυντικού 

puer: τη δοτική ενικού 

agros: την κλητική ενικού 

tenerum: τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

eum: την αφαιρετική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

tenebat: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου 

fovebat: το β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

 

2. Nα µεταφράσετε στα Λατινικά την πρόταση: Οι ένδοξοι ποιητές 

τιμούν την όμορφη πατρίδα τους. 

 

3. quod Neapoli iacebat: Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή. 

 

4. Neapoli: Να αντικαταστήσετε τη λέξη Neapoli από τον κατάλληλο 

τύπο των λέξεων: Corinthus, Athenae, Italia, domus, locus, ille 

locus, ώστε να δηλώνουν την ίδια συντακτική θέση. 

 
5. Να μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση στην παθητική σύνταξη: 
eum ut puer magistrum honorabat. 
 

6. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις του 

κειμένου. 

 

7. ultimis annis: Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνει 

χρονική διάρκεια. 

 

8. ultimis annis, animum tenerum: Να αναλύσετε τους επιθετικούς 

προσδιορισμούς σε δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6 
 

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

παρακάτω λέξεις: 

boni viri: την κλητική ενικού 

boni: τους τρεις βαθμούς του επιρρήματος 

libenter: το αντίστοιχο επίθετο στο θετικό βαθμό και στα τρία γένη 

fons: τη γενική πληθυντικού 

consilium: τη γενική ενικού 

interpretes: την ονομαστική ενικού και τη δοτική πληθυντικού 

iudices: την αιτιατική ενικού 

omnes: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος και την κλητική 

πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

liberi: τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό και το επίρρημα στο 

θετικό βαθμό  

continent: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο 

servant: το απαρέμφατο παρακειμένου 

posita est: το απαρέμφατο ενεστώτα 

possumus: το β΄ ενικό ενεστώτα, το γ΄ πληθυντικό μέλλοντα και το γ΄ 

πληθυντικό παρακειμένου 

 

2. Να γράψετε τα καταληκτικά ουσιαστικά του κειμένου. 

 
3. Να συµπληρώσετε τα κενά των λέξεων µε τις σωστές 
καταλήξεις: 
α) Μagistratus sunt serv..... leg..... 

β) Nos aequitat..... serva..... 

γ) Mens iudic.....  liber..... es… 

δ) Civitas sine libertat..... non sta..... 

 

4. Nα µεταφράσετε στα Λατινικά την πρόταση:  Το σώµα µας χωρίς 
πνεύµα  και ψυχή δεν μπορεί να υπάρξει. 
 
5. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις του 

κειμένου. 

6. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: Boni viri 

libenter leges servant. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7 

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

παρακάτω λέξεις:  

multis: το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

legiones: την αφαιρετική ενικού 

tribus: την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο 

hostes: την αιτιατική πληθυντικού 

speculatores nostri: τη γενική πληθυντικού, βάζοντας την αντωνυμία 

στο αντίστοιχο πρόσωπο για έναν κτήτορα 

eos: την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος 

prope: τους άλλους δύο βαθμούς 

collibus: τη γενική πληθυντικού 

caedem: την αφαιρετική ενικού 

iubet: το γ΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου 

remanere: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

esse: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα και το απαρέμφατο  

μέλλοντα 

 

2. hiemare, remanere, importare: Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές 

των απαρεμφάτων. 

 

3. Nα µεταφράσετε στα Λατινικά την πρόταση: O  Kαίσαρας  

διατάζει τρεις  λεγεώνες  να παραμείνουν στη χώρα των Nερβίων. 

 

4. propter inopiam: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή του εμπρόθετου 

προσδιορισμού. 

 

5. Vim hostium cavere debetis: Να μεταφέρετε την πρόταση στην 

παθητική περιφραστική συζυγία. 

 

6. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: Να τρέψετε 

την σύνταξη (του απαρεμφάτου) σε παθητική. Να επισημάνετε τη 

διαφορά στη σημασία. 

 

7. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis 

conlocat: Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

 

9. Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε απαρεμφατική με εξάρτηση:  Caesar 

iubet… και  Caesar imperat… : Belgae legiones conlocant. 

 

  


