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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
κ. 27-34 

 

Ita est, ut dicis; neque id me sane paenitet. Meliora enim fore spero, 

quae deinceps scribam.  

 

Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam 

adhuc emerat. 

 

Tum adulescens, viribus suis confisus iniussu consulis in certamen 

ruit et armis spoliavit. 

 

Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae 

appropinquaverunt et nuntiaverunt virtutem eius admiratum se 

venisse. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα που σας δίνονται. 

 

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

παρακάτω λέξεις:   

sane: τους άλλους βαθμούς 

paenitet: τους ονοματικούς τύπους 

haec verba: την ονομαστική ενικού 

avem: την αφαιρετική ενικού 

quanti: την ονομαστική πληθυντικού 

nullam: τη δοτική ενικού 

risit: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

adulescens: την αφαιρετική ενικού και τους άλλους βαθμούς του 

επιθέτου 

viribus suis: τη γενική πληθυντικού 

certamen: την κλητική πληθυντικού 

confisus: όλες τις μετοχές και στα τρία γένη στην ονομαστική ενικού 

ruit: το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

spoliavit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

abiectis armis: τη γενική πληθυντικού 

ianuae: την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού 

abiectis: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

admiratum: το γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

 

3. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις. 
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4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων 

στην παρένθεση: 

 neque………… (tu)………………………….(verba tua) paenitet. 

 Caesar emit corvum …………………(magnus-a-um). 

 

5. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις με όλους 

τους τρόπους: 

confisus  

abiectis armis  

 

6. Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχική:  

quod ut praedones animadverterunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Έτσι είναι, όπως τα λες ∙ κι ούτε βέβαια μετανιώνω γι’ αυτό ∙ γιατί ελπίζω 

πως θα είναι καλύτερα αυτά που θα γράψω αργότερα.    

 

O Αύγουστος γέλασε μ’ αυτά τα λόγια και αγόρασε το πουλί για τόσο 

μεγάλο ποσό, όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε. 

 

Τότε ο νεαρός έχοντας εμπιστοσύνη  στις δυνάμεις του παρά τη διαταγή 

του υπάτου όρμησε στον αγώνα. 

 

Μόλις οι ληστές παρατήρησαν αυτό, αφού πέταξαν τα όπλα τους 

πλησίασαν την πόρτα και ανήγγειλαν ότι είχαν έρθει για να θαυμάσουν 

την ανδρεία του. 

 

 

 



 

Καρβελά    Διονυσία 
 

3 

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

παρακάτω λέξεις:   

 

sane: τους άλλους βαθμούς Σ.Β: sanius 

Υ.Β: ------- 

paenitet: τους ονοματικούς τύπους Απρμφ. ενεστ: paenitere 
Απρμφ. μέλλ.: ---- 

Απρμφ. πρκ: paenituisse 
Μετ. ενεστ: paenitens 

Μετ. μέλλ.: ----- 
Σουπίνο: ----- 
(Γερούνδιο: paenitendi, 

paenitendo, paenitendum, 
paenitendo) 

haec verba: την ονομαστική ενικού hoc verbum 

avem: την αφαιρετική ενικού ave/-i 

quanti: την ονομαστική πληθυντικού quanta 

nullam: τη δοτική ενικού nulli 

risit: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ride 

adulescens: την αφαιρετική ενικού και 

τους άλλους βαθμούς του επιθέτου 

adulescente 
Σ.Β: adulescentior 

Υ.Β: ------- 

viribus suis: τη γενική πληθυντικού virium suarum 

certamen: την κλητική πληθυντικού certamina 

confisus: όλες τις μετοχές και στα τρία 

γένη στην ονομαστική ενικού 

confidens (και στα 3 γένη) 

confisurus-a-um 
confisus-a-um 

ruit: το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής 

μέλλοντα 

ruituri-ae-a sint 

spoliavit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής 

ενεστώτα 

spoliemus 

abiectis armis: τη γενική πληθυντικού abiectorum armorum 

ianuae: την αντίστοιχη πτώση του άλλου 

αριθμού 

ianuis 

abiectis: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής 

μέλλοντα 

abiciuntor 

admiratum: το γ΄ πληθυντικό οριστικής 

συντελεσμένου μέλλοντα 

admirati-ae-a erunt 

 

3. Να συντάξετε τις υπογραμμισμένες λέξεις: 

meliora: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ea μέσω του 

συνδετικού απαρεμφάτου fore. 

me: αιτιατική του προσώπου που μετανιώνει και εξαρτάται από το ρήμα 

paenitet. 
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tanti: γενική της αξίας που εξαρτάται από το ρήμα emit. Η αξία 

εκφέρεται με γενική, γιατί είναι αφηρημένη. 

suis: επιθετικός προσδιορισμός στο viribus και δηλώνει ευθεία ή άμεση 

αυτοπάθεια (η αντωνυμία αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην 

οποία βρίσκεται). 

iniussu: αφαιρετική οργανική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου που 

εξαρτάται από το ρήμα ruit. 

armis: υποκείμενο της μετοχής abiectis. 

se: υποκείμενο του απαρεμφάτου venisse, δηλώνει ευθεία ή άμεση 

αυτοπάθεια (η αντωνυμία αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην 

οποία βρίσκεται) και λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου (αν και 

υπάρχει ταυτοπροσωπία, το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι σε 

αιτιατική). 

 

 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων 

στην παρένθεση: 

 neque te (αιτιατική του προσώπου που μετανιώνει) verborum 

tuorum (γενική της αιτίας και επιθ. προσδιορισμός)paenitet. 

 Caesar emit corvum magni (γενική της αξίας). 

 

 

5. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις με όλους 

τους τρόπους: 

confisus quia confisus erat 

abiectis armis cum praedones arma abiecissent 

        postquam praedones arma abiecerunt (-ere) 

 

 

6. Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχική:  

quod ut praedones animadverterunt quo animadverso 

 


