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ΚΕΙΜΕΝΟ 27 
  

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

παρακάτω λέξεις:  

urbe: τη γενική πληθυντικού 

Pacuvius: την κλητική ενικού 

grandi: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος στο συγκριτικό βαθμό 

multo: τους άλλους δύο βαθμούς 

minor: την αντίστοιχη πτώση στο θετικό βαθμό 

Atreus: κλίση στον ενικό αριθμό 

nomen: την ονομαστική πληθυντικού 

sibi: τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο 

duriora:  το θετικό βαθμό στο επίρρημα 

pomis: την αφαιρετική ενικού 

idem: την αιτιατική ενικού αρσενικού γένους 

ingeniis: τη γενική ενικού 

matura: τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό βαθμό και το επίρρημα 

στο θετικό βαθμό 

putria: τη γενική ενικού στο γένος που βρίσκεται και τον υπερθετικό 

βαθμό του επιρρήματος 

recesserat: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

devertit: το γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και το β΄ ενικό προστακτικής 

ενεστώτα 

legit: εγκλιτική αντικατάσταση στο χρόνο που βρίσκεται 

scriprisset: το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού ενεργητικής 

περιφραστικής συζυγίας 

videri: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

inquit:  χρονική αντικατάσταση 

aiunt: κλίση ίδιου χρόνου και έγκλισης 

nascuntur: το β΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα [με βάση το υποκείμενο 

του κειμένου] και το απαρέμφατο μέλλοντα 

gignuntur: το α΄ ενικό υποτακτικής ενεργητικού υπερσυντελίκου 

fiunt: το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

 

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

στην παρένθεση: 

 ………………..(Accius) non paenitet……………………(tragoediam 

lego). 

 Accius multo minor natu ………………/………………(Pacuvius) erat. 

 ……………(ille) erat nomen ………………../………………(Pacuvius). 
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3. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: Accius 

tragoediam suam ei desideranti legit.  

 

4. desideranti: Να αναλύσετε τη μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση. 

 

5. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση 

Accius dixit… :  

 meliora  enim  fore  spero. 

 neque id me sane paenitet. 

 

 

 

 

  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 29 
 

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

παρακάτω λέξεις:  

corvum: την αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό 

multum: τους άλλους βαθμούς 

milibus: την ονομαστική και γενική του ίδιου αριθμού 

sestertium: τη γενική ενικού 

cupidus: το συγκριτικό βαθμό στην αφαιρετική ενικού 

satis: τους άλλους βαθμούς 

instituerat: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική 

ave: όλους τους τύπους που σώζονται 

interfuit: τους ονοματικούς τύπους 

didicit: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή (διάθεση) 

 

2. Να συμπτύξετε τη χρονική πρόταση σε μετοχική: Cum 

Octavianus Romam rediret, homo quidam ei  occurrit …  

 

3. Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα  πρόταση: audita 

salutatione. 

 

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

στην παρένθεση: 

 …………(sutor) interest ut………… ……………… …………….(corvus, 

salutatio, doceo). 

 Corvus …………….. salutationem didicit (sutor). 
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5. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να κάνετε τις 

απαραίτητες αλλαγές ώστε να εισάγεται με τον ιστορικό cum: 

quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat.  

 

6. Να τρέψετε τις προτάσεις στην άλλη σύνταξη: 

 sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit,   

 Corvus salutationem didicit. 

 

7. Να μεταφράσετε στα λατινικά την πρόταση: Μετάνιωσα για τα 

λόγια μου. 

 

8. Να αντικαταστήσετε τη γενική της ιδιότητας μαζί με το επίθετο 

που τη συνοδεύει από το επίθετο της παρένθεσης στον 

υπερθετικό βαθμό και το αντίθετο:  

 Homo magnae cupiditatis (cupidus) =  

 Homo magnae nobilitatis (nobilis) = 

 Puer modestissimus (magna modestia) = 

 

9. Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση 

Carvela dixit… : Tandem corvus salutationem didicit et sutor, 

cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 31 

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

παρακάτω λέξεις:  

nobili genere: την ονομαστική πληθυντικού και το επίθετο στο θετικό 

βαθμό του επιρρήματος 

filius: τη γενική και κλητική ενικού 

his verbis: την αιτιατική ενικού 

singularis proelii: την αφαιρετική ενικού 

eventu: τη γενική ενικού 

quanto: την αιτιατική πληθυντικού  

fortior: το επίρρημα στο θετικό βαθμό 

morte: τη δοτική ενικού 

natus: την κλίση του γερουνδίου  

praefuit: τους ονοματικούς τύπους 

abiret: τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος και το 

απαρέμφατο παρακειμένου 

edixit: το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

lacessitus est: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή 

congrediamur: εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄ πληθυντικό μέλλοντα 

cernatur: τα απαρέμφατα και στις δύο φωνές 

permotus: την κλίση της προστακτικής ενεστώτα 

transfixit: το γ΄ενικό οριστικής παρατατικού 

revertisset: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική 

 

2. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην άλλη σύνταξη 

(ενεργητική-παθητκή): 

 a duce hostium his verbis proelio lacessitus est 

 fortior hoste, hasta eum transfixit 

 hostes fuga salutem petiverunt. 

 

3.  Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές: hoste, cuius opera. 

 

4. Να βρείτε τις αφαιρετικές του κειμένου που ανήκουν στην κατηγορία 

της κυρίως αφαιρετικής. 

 

5. Να συμπτύξετε τις προτάσεις σε μετοχικές: 

cum aliquando castris abiret 

cum in castra revertisset 
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6. Να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις: 

permotus 

natus 

 

7. Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις: ut omnes pugna abstinerent, ut 

singularis proelii eventu cernatur. 

 

8. Να μεταφράσετε στα λατινικά την πρόταση: Παρά τη διαταγή του 

αρχηγού των εχθρών ο ύπατος έτρεψε σε φυγή τους στρατιώτες. 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 34 

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

παρακάτω λέξεις:  

complures duces: τη γενική πληθυντικού και το επίθετο στην 

ονομαστική και γενική του ουδετέρου 

praesidium: τη γενική ενικού 

tecto: την αιτιατική ενικού 

domestici: τη δοτική πληθυντικού 

postes: την ονομαστική ενικού 

cupide: το επίθετο στο θετικό βαθμό και στα τρία γένη 

dextram: τους άλλους βαθμούς 

dona: την κλητική ενικού 

deis immortalibus: την κλητική ενικού και τη γενική πληθυντικού 

domum: την αιτιατική πληθυντικού 

existimasset: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική 

rettulerunt: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα και στις δύο φωνές 

reserari: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

venerati sunt: τον αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική 

posuissent: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα 

solent: το α΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

reverterunt: το απαρέμφατο παρακειμένου 

 

2. Να δηλώσετε το σκοπό με όλους τους τρόπους: captum se 

ipsum, admiratum virtutem, salutatum.  
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3. Να συμπτύξετε τις προτάσεις σε μετοχικές:  

 haec postquam domestici Scipioni rettulerunt 

 cum ante vestibulum dona posuissent 

 

4. Να αντικαταστήσετε το σουπίνο ή το εμπρόθετο γερούνδιο από 

τελική πρόταση: 

 spectatum veniunt → 

 praedones salutatum venerunt → 

 legatos miserunt ad orandum → 

 

5. Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις:  cum se ipsum captum venisse 

eos existimasset, quod ut praedones animadverterunt. 

 

6. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να 

δηλώσετε το ποιητικό αίτιο. 

 Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit. 

 Quod ut praedones animadverterunt… 

 Cum ante vestibulum dona posuissent… 

 Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt… 

 

7. Να αναγνωρίσετε τους τοπικούς και τους χρονικούς 

προσδιορισµούς του κειµένου. 

 

8. Να αντικαταστήσετε τα παθητικά απαρέμφατα από ενεργητικά και 

να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές: is fores reserari eosque intromitti 

iussit. 

 

 

 

 


