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ΚΕΙΜΕΝΟ 28
1. “quanti homo sit:”: Να αναγνωρισθεί η πρόταση και να γίνει
ευθεία ερώτηση.
2. Να γραφούν οι ισοδύναμες μορφές:
noli spectare
quam recuperatio 
3. “Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel
Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare
quanti homo sit”: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση:
Cicero rogavit eum…
4. “in custodiam Ephesi tradidit”: Να αντικατασταθεί από τον
κατάλληλο τύπο των λέξεων: Athenae, Corinthus, Carthago, Roma,
domus, locus, ille locus.
5. “tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse
quam recuperatio fugitivi”: Να αναγνωριστεί αναλυτικά η
δευτερεύουσα πρόταση.
6. libero, summa, parvi, gratius: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί των
επιθέτων, όπου βρίσκονται.
7. Patronem, quanti, nihil, rediens: Να κλιθούν και στους δύο
αριθμούς (αν έχουν).
8. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
deduc:
possit:
noli:

ΚΕΙΜΕΝΟ 29
1. “Cum Octavianus Romam rediret, homo
occurrit…”: Να συμπτυχθεί η πρόταση σε μετοχική.

quidam

ei

2. audita salutatione: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα
πρόταση.
3. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων στην
παρένθεση:
-…………(sutor) interest ut………… ……………… …………….(corvus,
salutatio, doceo)
-Caesar emit corvum …………………(magnus-a-um).
4. “quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat”:
Να αναγνωρισθεί η δευτερεύουσα πρόταση και να γίνουν οι απαραίτητες
αλλαγές ώστε να εισάγεται με τον ιστορικό cum.
5. “sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit”: Να τραπεί στην
παθητική σύνταξη.
6. “Caesaris multum interfuit corvum emere”, “domi satis
salutationum talium audio”, “tum venit corvo in mentem
verborum domini sui”: Να συνταχθούν αναλυτικά οι προτάσεις.
7. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
occurrit:
doceret:
impendebat:
didicit:
risit:
8. multum, diu, satis: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί, όπου βρίσκονται.
9. interfuit, ave, solebat: Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι και να
κλιθεί η προστακτική όλων των χρόνων (αν έχουν).
10. milibus, sestertium, avis, domi, tanti, nullam: Να κλιθούν και
στους δύο αριθμούς.

ΚΕΙΜΕΝΟ 30
1. “si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam
laudare debemus”: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να
μετατραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση ανοιχτή στο παρόν με υπόθεση
προτερόχρονη. Επίσης, η δευτερεύουσα να συμπτυχθεί σε μετοχική.
2. “Murenam laudare debemus”: Να μετατραπεί στην παθητική
περιφραστική συζυγία.

3. Να αναλυθούν σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις:
patre imperatore
susceptum
4. “Quam ob rem accusatores non Asiae
obiecerunt”: Να τραπεί η σύνταξη σε παθητική.

nomen

Murenae

5. “Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam
laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit”:
Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Cicero dixit…

6. “magno adiumento in periculis”, “non Asiae nomen”, “patre
imperatore libentissime meruisse pietatis fuit”: Να συνταχθούν
αναλυτικά.
7. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
debemus:
obiecerunt:
constituta est:
susceptum:
8. magno, continenter, libentissime: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί,
όπου βρίσκονται.

ΚΕΙΜΕΝΟ 31
1. “ut omnes pugna abstinerent”, “quanto miles Latinus Romano
virtute antecellat”: Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο.
2. “a duce hostium …lacessitus est”: Να μεταφερθεί στην ενεργητική
σύνταξη.
3. hoste, cuius opera: Να γραφούν οι ισοδύναμες μορφές.
4. Να βρεθούν οι αφαιρετικές του κειμένου που ανήκουν στην
κατηγορία της κυρίως αφαιρετικής.
5. Να συμπτυχθούν οι προτάσεις σε μετοχικές:
cum aliquando castris abiret
cum in castra revertisset
6. viribus, quanto, pugnandi, cupiditate,
morte: Προσοχή στη σύνταξη των όρων.

iniussu

consulis,

7. Να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις:
confisus
permotus
natus
8. Να αναγνωρισθούν οι προτάσεις: ut omnes pugna abstinerent, ut
singularis proelii eventu cernatur.
9. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
abstinerent:
lacessitus est:
cernatur:
ruit:
permotus:
10. praefuit, congrediamur, revertisset, abiret: Να κλιθούν οι
προστακτικές όλων των χρόνων και να γραφούν οι ονοματικοί τους τύποι.
11. nobili genere, eventu, quanto, viribus suis, adulescens
(παραθετικά;), fortior: Να κλιθούν στον άλλο αριθμό από αυτόν που
βρίσκονται.

ΚΕΙΜΕΝΟ 32
1. Nα αναγνωρισθούν συντακτικά τα γερούνδια του κειμένου. Να γίνει
η γερουνδιακή έλξη, όπου είναι δυνατό και να διευκρινισθεί αν είναι
υποχρεωτική ή όχι.
2. nisi litterarum lumen accederet: Να αναγνωρισθεί η πρόταση και
να συμπτυχθεί σε μετοχική.

3. ego potui obicere me: Να εκφραστεί η αυτοπάθεια και για τα άλλα
πρόσωπα ενικού και πληθυντικού αριθμού.
4. Sic enim –laudem et honestatem solum expetendo, omnes
cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendome pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.
Να συνταχθεί αναλυτικά η πρόταση.
5. plenae, multas, cupidus, parvi: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί,
όπου βρίσκονται.

6. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους:
accederet:
intuendum:
proponebam:
colendo:
7. potui: Να κλιθεί η οριστική και η υποτακτική ενεστώτα και να
γραφούν οι ονοματικοί τύποι.

