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ΚΕΙΜΕΝΟ 21 
1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις 

αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους: 

Brenno duce 

deletis legionibus 

absens 

abeuntes 

quibus interemptis 

rogatus 

 

2. “Galli pecuniam acceperunt; Romam everterunt”: Να τραπεί η 

πρώτη πρόταση σε μετοχική. 

 

3. Να γραφούν οι ισοδύναμες μορφές: 

propter praedam 

post hoc factum 

 

4. “quod illic aurum pensatum est”: Να αναγνωριστεί το είδος της 

πρότασης. Επίσης να μετατραπεί, ώστε να εκφράζει  

α)αιτιολογία υποκειμενική 

β)αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής, λογικής διεργασίας 

 

5. “Tum Camillus absens dictator est factus (a Gallis)”: Να τραπεί 

στην ενεργητική σύνταξη. 

 

6.  abeuntes, absens: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 
 

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

divisam: 

interemptis: 

reversus est: 

everterunt: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 23 

 
1. Να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 

προτάσεις: 

interroganti 

occiso Scriboniano 

 

2. “Bene quievit, libenter cibum sumpsit”: Να μεταφερθεί στον 

πλάγιο λόγο με εξάρτηση: 

Arria marito respondebat 

 

3. Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο: 

quid ageret puer 

ut simul imponeretur 

 

4. quid ageret puer: Να μετατραπεί η πρόταση ώστε να εκφράζει τις 

άλλες χρονικές σχέσεις. 

 

5.“cum illa cubiculum mariti intraverat”, “cum lacrimae 

suae…vincerent”: Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις. 

 

6. “Scribonianus arma …moverat; fuerat Paetus in partibus eius”: 

Να ενωθούν οι δυο προτάσεις μετατρέποντας την πρώτη  

α)σε χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό cum 

β)σε μετοχική 

 

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

ageret: 

quievit: 

vincerent: 

moverat: 

 

8. Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί, όπου βρίσκονται: 

  bene: 

  libenter: 

  diu:  

 

9. Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι egrediebatur, ascensurus 

erat στο β΄ ενικό πρόσωπο και να γραφούν οι ονοματικοί τους τύποι:  

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 24 
 

1. “quid postea Nasica fecerit”, “quid Nasica responderit”: Να 

γίνουν οι πλάγιες ερωτήσεις ευθείες. 

 

 

2. Οι παρακάτω ευθείες ερωτήσεις να αναγνωριστούν,  να γίνουν πλάγιες 

με την εξάρτηση που σας δίνεται και να απαντηθούν: 

 “Ego non cognosco vocem tuam?” 

 Ennius Nasicam rogabat/nesciebat… 

“tu mihi ipsi non credis?”  

Nasica dubitavit… 

 

3. Να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις: 

quaerenti 

indignatus 

 

4. “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae 

credidi te domi non esse”: Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με 

εξάρτηση: Nasica dixit… 

 

 

5. “quod Nasica tam aperte mentiebatur”: Να αναγνωριστεί 

αναλυτικά η πρόταση. 

 

 

6.  domi, quid: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 
 

7. vis: Να κλιθεί η οριστική και η υποτακτική ενεστώτα. 

 

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

quaerenti: 

mentiebatur: 

credis: 

sensit: 

 

9. “domini iussu”: Να συνταχθεί. 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 25 
 

1. Να εκφραστούν οι απαγορεύσεις με τον άλλο τρόπο: 

nolite confidere 

neminem credideritis 

 

2. “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”:  Να 

αναγνωρισθεί η πρόταση και να γίνει   ευθεία ερώτηση. 

 

 

3. “neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi 

patriae consulueritis”: Να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος, να γίνει 

ανεξάρτητος και να τραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση δυνατή ή πιθανή.  

 

 

4. “itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis 

nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite”: Να 

μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Cato admonuit patres… 

 

 

5. nimia, extremo, recentem, prope: Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί, 

όπου βρίσκονται. 
 

6. scitote, mementote: Να κλιθεί η προστακτική όλων των χρόνων. 

 

 

7. ficum, opibus, neminem: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 

 

8. nolite, confidere, inquit: Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι και 

να γραφούν οι ονοματικοί τους τύποι. 

 

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

ostendens: 

decerptam esse: 

tutamini: 

deponite: 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 27 
 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων στην 

παρένθεση: 

-neque……….(tu)………………………….(scripta tua) paenitet. 

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

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

-……………(ille) erat nomen ………………../………………(Pacuvius). 

 

2. “Accius tragoediam suam ei desideranti legit”: Να τραπεί η 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

 

3. “Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae 

scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora”: Να γίνει 

ο πλάγιος λόγος ευθύς. 

 

4. “quae scripsisset”, “quae dura et acerba nascuntur”: Να 

αιτιολογηθεί το είδος και η εκφορά των προτάσεων. 

 

5. desideranti: Να αναλυθεί σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 

 

6. «…sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora”: Nα συνταχθούν 

τα δύο επίθετα. 

 

7. «Ita est, ut dicis”: Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τη δευτερεύουσα 

πρόταση. 

 

8. grandi, multo, minor, duriora, meliora, matura, putria: Να 

γραφούν οι άλλοι βαθμοί των επιθέτων, όπου βρίσκονται και οι τρεις 

βαθμοί των αντίστοιχων επιρρημάτων τους. 

 

9. aiunt: Να κλιθεί η οριστική ενεστώτα και παρατατικού. 

 

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

recesserat: 

paenitet: 

nascuntur: 

gignuntur: 

 

11.devertit: Nα αντικατασταθεί χρονικά στην υποτακτική και να 

γραφούν οι ονοματικοί του τύποι. 

12. Atreus: Να κλιθεί στον αριθμό που βρίσκεται. 



 

 

 


