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ΚΕΙΜΕΝΟ 45 

 
1. Να γίνουν οι πλάγιες ερωτήσεις ευθείες: 

quae apud Ciceronem gerantur 

quanto in periculo res sit 

 

2. Να μεταφερθούν οι βουλητικές προτάσεις στον ευθύ λόγο: 

ut ad Ciceronem epistulam deferat 

ut tragulam mitteret 

ut salutem sperent 

 

3. nostra consilia ab hostibus cognoscantur: Να τραπεί στην 

ενεργητική σύνταξη. 

 

4. ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget 

et intra castra abiciat:  Να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος και να 

γίνει ανεξάρτητος. 

 

5.  se cum legionibus celeriter adfore: Να μεταφερθεί στον ευθύ 

λόγο. 

 

6. Να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις: 

conscriptam 

veritus 

 

7. tertio post die: Να γραφεί η ισοδύναμη μορφή. 

 

8. cuidam, turrim: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 

 

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

persuadet: 

monet: 

abiciat: 

veritus: 

perlegit: 

 

10.  adire, adfore, possit: Να αντικατασταθούν χρονικά και να γραφούν 

οι μετοχές όλων των χρόνων. 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 46 
 

1. “mundum regi numine deorum”: Να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο. 

 

2. “quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum”: 

Να αναγνωρισθεί συντακτικά και να αναλυθεί στην αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση. 

 

3. “ut communem utilitatem nostrae anteponamus”, “ut leges 

omnium salutem singulorum saluti anteponunt”, “ut laudandus is 

sit”: Να αναγνωρισθούν αναλυτικά οι δευτερεύουσες προτάσεις. 

 

4. Να αναλυθούν τα γερουνδιακά με debeo+απαρέμφατο: 

 vituperandus est proditor (nobis) 

 ut laudandus is sit (nobis) 

 

5. qui pro re publica cadat: Να αιτιολογηθεί η εκφορά της πρότασης 

και να γίνει μετοχική.  

 

6. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod 

decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos: Να 

μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Philosophus scribit… 

 

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

censent: 

regi: 

anteponamus: 

decet: 

 

8. deorum, unumquemque, communem utilitatem, cariorem, 

nosmet: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 
 
9. bonus, plus, magis, cariorem: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί, όπου 

βρίσκονται. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 47 

 
1. hac re audita: Να αναλυθεί σε πρόταση με όλους τους τρόπους. 

 

 

2. utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva: Να 

αναγνωρισθεί η πρόταση και να γίνει ευθεία που θα εκφέρεται με όλους 

τους δυνατούς τρόπους.    

 

3. ego, pater, cana esse malo: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με 

εξάρτηση: Illa respondisset… 

 

 

4. mendacium illi pater obiecit, ne istae te calvam faciant: Να 

τραπούν οι προτάσεις στην παθητική σύνταξη. 

 

 

5. quominus id faceret, etsi super vestem earum deprehendit 

canos, donec induxit mentionem aetatis, quin calva esse nolis, ne 

istae te calvam faciant: Να αναγνωρισθούν αναλυτικά όλες οι 

προτάσεις.  

 

6. non dubito, quin calva esse nolis: Να μεταφερθεί στον πλάγιο 

λόγο με εξάρτηση: Pater Iuliae dixit… 

 

7. mature, secrete: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί, όπου βρίσκονται. 

 

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

deterrere: 

oppressit: 

extraxit: 

times: 

 

9. coeperat, solebat: Να αντικατασταθούν χρονικά και να γραφούν οι 

ονοματικοί τους τύποι. 

 

10.  voluit, mallet, nolis: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι τύποι. 

 

11.  filia, canos, aliis sermonibus, aliquot annos: Να κλιθούν και 

στους δύο αριθμούς (αν έχουν). 

 
 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 48 

 
1. Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam 

dono data erat: Να μεταφερθεί η πρόταση α) στην ενεργητική σύνταξη  

β) στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Cicero narrat… 

 

2. Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο: 

quae utilia factu essent 

ut eam postero die repente in eum locum emitteret 

Sertorius eum iussit tacere 

a cerva sese monitum esse praedicabat 

nuntiavisset cervam inventam esse 

 

3. Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse 

praedicabat: Να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος. 

 

4. quod imperandum militibus esset (Sertorio): Να αναλυθεί το 

γερουνδιακό με debeo + απαρέμφατο. 

 

5. Να αιτιολογηθεί η έγκλιση των αναφορικών προτάσεων (προσοχή 

στην ακολουθία των χρόνων): quod imperandum militibus esset, in 

quo ipse cum amicis futurus esset, quae perisset. 

 

6. Να αναλυθούν στις αντίστοιχες προτάσεις: 

instinctam 

admissis amicis 

emissa 

 

7. dono, numine, secum, factu, durius, sese, perisse, reverti: Να 

αναγνωρισθούν συντακτικά οι όροι. 

 

8. imperandum esset, futurus esset: Να αντικατασταθούν χρονικά 

σε οριστική και υποτακτική.   

 

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

data erat: 

instictam: 

praecepit: 

tacere: 

orta est: 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 49 
 

1. Να τραπούν τα γερουνδιακά σε γερούνδια: 

de interficiendo Caesare 

unguium resecandorum causa 

ad eam obiurgandam 

 

2. quam aequo animo me ferro essem interemptura: Να γίνει η 

πλάγια ερώτηση ευθεία. 

 

3. quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi 

consilium non ex sententia cessisset: Να αναγνωρισθεί ο υποθετικός 

λόγος και να γίνει ανεξάρτητος. 

 

4. Να αναλυθούν οι μετοχές σε προτάσεις: 

molientem 

vocatus  
 

5. non est hoc temerarium factum meum, sed certissimum 

indicium amoris mei erga te tale consilium molientem: Να 

μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Porcia Bruto dixit… 

 

6. Να συμπτυχθούν οι προτάσεις σε μετοχικές: 

cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset 

quod tonsoris praeripuisset officium 
 

7. unguium resecandorum causa, ad eam obiurgandam: Να 

εκφραστεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

 

8. unguium, factum meum, tale consilium: Να κλιθούν και στους 

δύο αριθμούς. 

 

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

resecandorum: 

elapso: 

praeripuisset: 

experiri: 

 

10.  resecandorum, elapso, essem interemptura, volui: Να γραφούν 

οι ονοματικοί τύποι. 

Επιμέλεια: 

Διονυσία Καρβελά  


