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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
κ. 43-45 

 

Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu 

Roma fuit, tibi non succurrit? 

 

Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam 

neutris gratiam referre poteram. 

 

In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum 

veritus, constituit ut tragulam mitteret. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σας δίνονται. 

 

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

παρακάτω λέξεις:   

minaci animo: την κλητική ενικού 

conspectu: τη δοτική ενικού 

perveneras: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική 

neutris: τη γενική και τη δοτική ενικού 

legionibus: τη δοτική ενικού  

celeriter: τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό, την ονομαστική 

ενικού του επιθέτου και στα τρία γένη και τη γενική πληθυντικού και στα 

τρία γένη 

adfore: τις μετοχές όλων των χρόνων και στα τρία γένη και το γ΄ 

πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

veritus: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 

constituit: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

 

3.  Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

4. Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση: veritus 

 

5. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά την πρώτη χρονική πρόταση του 

κειμένου.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Παρόλο που είχες φτάσει με τόσο εχθρική και απειλητική διάθεση, 

γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δεν σου πέρασε από το μυαλό αυτή η 

ιδέα; 

 

Τότε κατάλαβα ποιους είχα πιστούς φίλους, ποιους 

αναξιόπιστους/ψεύτικους, όταν πια δεν μπορούσα να ανταποδώσω 

τη χάρη σε κανένα από τους δύο/ούτε σε εκείνους ούτε σε αυτούς. 

 

Στην επιστολή γράφει πως ο ίδιος θα έρθει γρήγορα με τις λεγεώνες 

του. Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει 

το ακόντιο. 

 

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

παρακάτω λέξεις: 

 

minaci animo: την κλητική ενικού minax anime 

conspectu: τη δοτική ενικού conspectui 

perveneras: τον αντίστοιχο τύπο στην 

υποτακτική 

pervenisses 

neutris: τη γενική και τη δοτική ενικού neutrius - neutri 

legionibus: τη δοτική ενικού  legioni 

celeriter: τον αντίστοιχο τύπο στον 

υπερθετικό βαθμό, την ονομαστική ενικού 

του επιθέτου και στα τρία γένη και τη 

γενική πληθυντικού και στα τρία γένη 

celerrime 
celer-celeris-celere 
celer(i)um 

(σύμφωνα με το σχολικό 
βιβλίο, σελ.78, έχει γεν. 

πληθ:-um) 

veritus: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

και μέλλοντα 

verere, veretor 

adfore: τις μετοχές όλων των χρόνων και 

στα τρία γένη και το γ΄ πληθυντικό 
οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

---- 

adfuturus-a-um 
adfuerint 

constituit: το απαρέμφατο του ίδιου 
χρόνου 

constituisse 
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3.  Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις: 

animo: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα perveneras  

amicos: κατηγορούμενο στο quos μέσω του ρήματος habuisse 

iam: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου από το ρήμα poteram 

neutris: έμμεσο αντικείμενο στο απαρέμφατο referre 

cum legionibus: εμπρόθετος προσδιορισμός της συνοδείας στο adfore 

periculum:  αντικείμενο της μετοχής veritus 

 

 

 

4. Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση:  

veritus → quia veritus erat 

 

 

5. Να αναγνωρίσετε αναλυτικά την πρώτη χρονική πρόταση του 

κειμένου: 

cum in conspectu Roma fuit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική 

πρόταση. Εισάγεται με τον σύνδεσμο cum, τον καθαρά χρονικό. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από καθαρά 

χρονική άποψη, χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. 

Ως προς τη χρονική σχέση, δηλώνει το σύγχρονο. Λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης non 

succurrit. 

 

 

 

 

  


