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ΚΕΙΜΕΝΟ 41 

 
1. his, abhinc multis annis: Nα γραφούν οι ισοδύναμες μορφές. 

 

2. coluisse: Να συνταχθεί αναλυτικά το απαρέμφατο. 

 

3. “proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris”, “ut viri 

antiqui”: Να αναγνωριστούν αναλυτικά οι προτάσεις. 

 

4. quae dicas: Να γίνει η πλάγια ερώτηση ευθεία. 

 

5. ut consequaris: Να αναγνωρισθεί αναλυτικά η πρόταση, να 

προστεθεί το επίρρημα melius και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Να 

δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

 

6. tamquam scopulum: Να συνταχθεί και να αναλυθεί στο αντίστοιχο 

είδος πρότασης. 

 

7. quod a Caesare scriptum est: Να τραπεί η πρόταση στην 

ενεργητική σύνταξη. 

 

8. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, 

sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem 

scire atque intellegere vis, quae dicas: Να μεταφερθεί στον πλάγιο 

λόγο με εξάρτηση: Philosophus dixit… 

 

9. quin, homo inepte, taces?: Να γίνει η ευθεία ερώτηση πλάγια με 

εξάρτηση: Cicero interrogabat… 

 

10. sic loquere: Να εκφραστεί η απαγόρευση και με τους δύο τρόπους. 

 

11. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους: 

coluisse: 

consequaris: 

taces: 

loquaris: 

 

12. plane, multis, bona, antiqui: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί. 

 

13. scio, dicas: Να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων. 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 42 

 
1. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Να μεταφερθεί 

στην παθητική σύνταξη. 

 

2. Να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις: 

nascentem 

secuti 

 

3. qui non fateatur: Να αναγνωρισθεί η δευτερεύουσα πρόταση. 

 

4. “si in hunc animadvertissem”, “si iste in Manliana castra 

pervenerit”: Να αναγνωρισθούν οι υποθετικοί λόγοι. Ο εξαρτημένος να 

γίνει ανεξάρτητος. 

 

5. quae imminent: Να γίνει η πρόταση μετοχική. 

 

6. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo 
intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat 

coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non 
fateatur. Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο. 

 

7. mollibus sententiis: Να αναλυθεί ο επιθετικός προσδιορισμός στην 

αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 

 

8. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους: 

imminent: 

aluerunt: 

intendit: 

fateatur: 

 

9. spem, iste, neminem, nascentem: Να κλιθούν και στους δύο 

αριθμούς. 

 

10. esse factam, nascentem: Να αντικατασταθούν χρονικά στο β΄ 

ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και να κλιθούν οι προστακτικές όλων 

των χρόνων. 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 43 

 
1. Να αναγνωρισθούν οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου. 

 

2. Να γίνουν οι ευθείες ερωτήσεις πλάγιες με τις εξαρτήσεις που σας 

δίνονται και να απαντηθούν με όλους τους δυνατούς τρόπους (όπου είναι 

δυνατό): 

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? 

Mater filium interrogabat… 

Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? 

Mater filium rogat… 

Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? 

Mater quaerit ex filio… 

 

3. “quamvis infesto et minaci animo perveneras”, “cum in 

conspectu Roma fuit”: Να αναγνωρισθούν αναλυτικά οι προτάσεις. 

 

4. “intra  illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx 

liberique”, “Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura 

sum”: Να μεταφερθούν στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Mater filium 

dicit… 

 

5. Να μετασχηματισθεί η πρόταση “cum in conspectu Roma fuit” 

ώστε να δηλώνει: 

 Προτερόχρονο και πραγματικό: 

 Σύγχρονο σε σχέση αιτίου-αιτιατού: 

 Σύγχρονο και συνεχιζόμενη πράξη: 

 

6. ingredienti: Να αναλυθεί σε πρόταση. 

 

7.  nisi filium haberem: Να συμπτυχθεί σε μετοχική. 

 

8. senecta, conspectu, illa moenia, domus, penates mei, mater, 

liberi, nihil: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς (αν έχουν). 

 

9. infelix, minaci, libera(το δεύτερο), miserrima: Να γραφούν οι άλλοι 

βαθμοί, όπου βρίσκονται. 

 

10. ingredienti, mortua, pati, futura sum: Να αντικατασταθούν 

εγκλιτικά στο β΄ενικό πρόσωπο του χρόνου που βρίσκονται και να 

γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων. 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 44 

 
1. Να γίνουν οι πλάγιες ερωτήσεις ευθείες: 

quis possit diligere eum 

quam fuerint inopes amicorum 

quos fidos amicos habuissem  

 

2. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur: Να αναγνωρισθεί ο 

υποθετικός λόγος και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση ανοιχτή 

στο παρελθόν. 

 

3. “quem metuat”, “cum iam neutris gratiam referre poteram”, 

“ut fit plerumque”: Να αναγνωρισθούν αναλυτικά οι προτάσεις. 

 

4. exulantem: Να αναλυθεί σε πρόταση. 

 

5. Να αιτιολογηθεί η έγκλιση όλων των δευτερευουσών προτάσεων. 

 

6. “Νescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, 

a quo se metui putet”: Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο. 

 

7. nulla fides, nullus locus, quis, inopes, neutris: Να κλιθούν και 

στους δύο αριθμούς (αν έχουν). 

 

8. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των τύπων και η συζυγία τους: 

suspecta: 

diligere: 

metuat: 

ceciderunt: 

coluntur: 

 

9. nescio, fit, fuerint, dixisse, referre: Να κλιθούν οι προστακτικές 

όλων των χρόνων. 

 

Επιμέλεια:  

Καρβελά Διονυσία 


