
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο
 

 

 

Η     ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ    ΣΗ    ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

 

ΑΚΗΕΙ 
 

 

1. Nα µεταφέρετε τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά αρσενικού γένους του 

κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού. 

2. Nα µεταφέρετε τα  πρωτόκλιτα  ουσιαστικά θηλυκού  γένους  του 

κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού. 

3. Nα κλίνετε το ουσιαστικό «Ovidius». 

4. Tων ουσιαστικών του κειµένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να 

γράψετε τη δοτική και την αιτιατική και των δύο αριθµών. 

5. Tων  επιθέτων  του  κειµένου  να  γράψετε  την  ίδια  πτώση  και  στα  τρία 

γένη και στους δύο αριθµούς. 

6. Nα µεταφράσετε στα Λατινικά τις προτάσεις: 

α) O Περσέας καταφθάνει πετώντας στην Αιθιοπία και ελευθερώνει την κόρη 

του Κηφέα. 

β) Oι κάτοικοι της Aιθιοπίας έχουν µεγάλη χαρά. 

7. Nα συµπληρώστε τα κενά: 

α) Cepheus  Andromedam ............................ habet. (filia) 

β) Andromeda ............................. et ............................ filia est. (Cepheus,        
Cassiope) 

γ) Cassiope .......................... ....................... sua est. (superba, forma) 

δ) Deus   iratus   Cepheo   et   ...........................   beluam   marinam   ad 

...................... Aethiopiae urget. (Cassiope, ora) 

ε)  Belua  .....................  Aethiopiae  ...........................  nocet.  (marina, 

incola) 

στ) Incol………. barbar…… sunt. 

ζ) Nymph……. Cassiopen  non  amant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΑΘΗΜΑ 5ο
 

 
 

ΕΝΑ ΛΑΣΡΗ ΣΟΤ ΒΙΡΓΙΛΙΟΤ  

 

ΑΚΗΕΙ 
 

1. Nα κλίνετε τις συνεκφορές του κειµένου και στους δύο αριθµούς. 

2. Nα µεταφέρετε τα πρωτόκλιτα  ουσιαστικά  θηλυκού γένους του 

κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού. 

3. Nα γράψετε τη γενική και την κλητική ενικού των κυρίων ονοµάτων 

«Silius»  και «Vergilius». 

4. Nα γράψετε  τη  γενική  και  δοτική  του  ενικού  και  του  πληθυντικού 

αριθµού των ουσιαστικών του κειµένου. 

5. Να κλίνετε τα συγκοπτόμενα ουσιαστικά του κειμένου και στους δύο 

αριθμούς. 

6. Tων  επιθέτων  του  κειµένου  να  γράψετε  την  ίδια  πτώση  και  στα  τρία 

γένη και στους δύο αριθµούς. 

7. Nα µεταφέρετε όλες τις αντωνυµίες του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του 

άλλου αριθµού στο γένος που βρίσκονται. 

8. Nα  µεταφέρετε  τα  ρήµατα  της  πρώτης και δεύτερης  συζυγίας  στο 

αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθµού, στην έγκλιση που βρίσκονται και στο 

αντίστοιχο πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα. 

9. Η πρόταση   ultimis annis…tenebat να ξαναγραφεί με το ρήμα στα 

υπόλοιπα πρόσωπα της οριστικής του παρατατικού και με τις απαραίτητες 

μετατροπές του suae και του se, π.χ. 

Ultimis annis vitae meae in Campania me tenebam 

10.  Nα µεταφράσετε στα Λατινικά τις προτάσεις: 

α) O Kηφέας αγαπούσε πάρα πολύ την κόρη του. 

β) O ποιητής έµενε µόνιµα στην Kαµπανία και φρόντιζε τους αγρούς του. 

11.   Να συµπληρώσετε τα κενά: 

α)Multi incolae Campaniae ....................... in illis locis possidebant  (ager)  

β)Silius .................... ....................... ...................... habebat. (poeta, animus, 

tener)  

γ)Poetae .............................. ............................. studebant. (gloria, Vergilius) 

δ)Maxima ........................... gloria erat (Vergilius) 

ε)Poeta ....................... ......................... consultabat (consulto+ δοτ.) (patria, 

suus)  



ΜΑΘΗΜΑ 6ο
 

 

 

ΟΙ     ΝΟΜΟΙ 
 
 

ΑΚΗΕΙ 
 

1. Να  γράψετε  τη  δοτική  του  ενικού  και  τη  γενική  του  πληθυντικού 

αριθµού των  θηλυκών  τριτόκλιτων  ουσιαστικών  του  κειµένου. 

2.  boni viri, ministri, servi, corpora nostra, ea civitate: Να  κλίνετε και 

στους δύο αριθμούς τους τύπους. 

3.  consilium: Nα κλίνετε το ουσιαστικό στον αριθµό που βρίσκεται. 

4. nostra: Nα αναγνωρίσετε γραµµατικά τον τύπο και να κλίνετε στο αρσενικό 

γένος και στον ενικό αριθµό, του ίδιου προσώπου, την αντίστοιχη αντωνυµία για 

έναν κτήτορα. 

5. Να κλίνετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου και στους δύο αριθμούς.  

6. servant, stat: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα και του παρατατικού  

και  να  γράψετε  το απαρέµφατο του ενεστώτα. 

7.  continent: Να κλίνετε τον ενικό αριθµό της οριστικής του ενεστώτα και 

τον πληθυντικό αριθµό της οριστικής του παρατατικού. 

8. Να µετατρέψετε τα επίθετα στις  παρακάτω φράσεις  σε αναφορικές 

προτάσεις, όπως στο παράδειγµα: lex valida = lex, quae valida est. 

α) incolae barbari 

β)corpus validum 

γ) vita pulchra                                                                                                  
δ) civitas libera 

9. Να µεταφράσετε στα Λατινικά τις προτάσεις: 

α) Οι δικαστές είναι ερµηνευτές των νόµων. 

β) Το σώµα µας χωρίς πνεύµα και ψυχή δεν µπορεί να υπάρξει. 

10. Να συµπληρώσετε τα κενά των λέξεων µε τις σωστές καταλήξεις: 

α) Μagistratus sunt serv..... leg..... 

β) Nos aequitat..... serva..... 

γ) Mens iudic.....  liber..... est. 

δ) Bon..... leg..... fons  libertat..... sunt. 

ε) Civitas sine libertat..... non sta..... 

στ) Magistrat.....  sine sententi.....  non sta..... 

11. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην γενική πληθυντικού και να  

τα εντάξετε   στον   πίνακα   που   ακολουθεί:   viri,   fons,   animus, 

consilium, sententia, corpora, civitate, ministri, lege, interpretes. 

Α΄ κλίση Β΄ κλίση Γ΄ κλίση 

   

   

   

   



   

12. Να μεταφέρετε στον ενικό τις προτάσεις. 

α) In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. 

β) Mens posita est in legibus. 

γ) Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. 

δ) Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique 

servi sumus : sic enim liberi sumus. 

13.  Nα εντάξετε τις παρακάτω λέξεις στον πίνακα που ακολουθεί: in, 

ea, quam, boni, libenter, servant, lex, enim, aequitatis, et, sine, ut, stat, 

denique, posita est. 
 

Ουσ/κό Επίθετο Αντ/μία Ρήµα Επίρ/μα ύνδ/μος Πρόθεση 

       

       

       

       

14. Να  συνδέσετε  τους  αριθµούς µε  τα  γράµµατα.  Ένα  στοιχείο  της 

στήλης Β΄ περισσεύει. 

Α                                                                 Β 

1) libenter                                         α) θηλυκό ουσ. τρίτης κλίσης 

2) enim                                              β) απαρέµφατο ενεστώτα 

3) legum                                            γ) αιτιολογικός σύνδεσµος 

4) mens                                             δ) ουσιαστικό της τέταρτης κλίσης 

5) stat                                                ε) επίρρηµα τροπικό 

6) magistratus                                  στ) κτητική αντωνυµία 

7) denique                                         ζ) επίθετο δευτερόκλιτο 

8) esse                                               η) γενική πληθυντικού γ΄ κλίσης 

9) liberi                                             θ) γ΄ εν. οριστικής ενεστώτα 

10) nostra      ι) επίθετο τριτόκλιτο 

10) nostra                                                ια) επίρρηµα χρονικό



 

Καρβελά Διονυσία 

 

 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ 7o
 

 
 

 

ΕΣΟΙΜΑΙΕ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΜΑ 

 
ΑΚΗΕΙ 

 

1. Nα µεταφέρετε τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου στην 

αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού. 

2. hibernis multis, his verbis, speculatores nostri: Nα   κλίνετε τους τύπους 

και στους δύο αριθμούς. 

3. Nα γράψετε τις  πλάγιες  πτώσεις των   ουσιαστικών  του    κειµένου που 

σχηµατίζουν μόνο πληθυντικό αριθµό (pluralia tantum). 

4. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου στην αντίστοιχη 

πτώση του άλλου αριθµού. 

5. Tων  ουσιαστικών  του κειµένου  που  βρίσκονται  σε αφαιρετική πτώση να 

γράψετε τη δοτική και την αιτιατική και των δύο αριθµών. 

6. Tων  επιθέτων  του  κειµένου  να  γράψετε  την  ίδια  πτώση  και  στα  τρία 

γένη και στους δύο αριθµούς. 

7. Nα  µεταφέρετε  τις  αντωνυµίες  του  κειµένου   στην  αντίστοιχη  πτώση του 

άλλου αριθµού και στα τρία γένη. 

8. Nα µεταφέρετε τα ρήµατα  της  πρώτης  και  δεύτερης  συζυγίας στο 

αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθµού στην έγκλιση που βρίσκονται. 

9. Nα µεταφέρετε τα ρήµατα της δεύτερης συζυγίας του κειµένου, τα οποία 

βρίσκονται σε οριστική ενεστώτα, στο αντίστοιχο πρόσωπο της οριστικής του 

παρατατικού. 

10. Nα γράψετε το απαρέµφατο ενεστώτα όλων των ρηµάτων του κειµένου. 

11. Nα µεταφράσετε στα Λατινικά τις προτάσεις: 

α) O  Kαίσαρας  διατάζει τρεις  λεγεώνες  να παραµείνουν στη  χώρα των 

Nερβίων. 

β)  ∆ίνει  εντολή  στους  διοικητές των λεγεώνων  να  µεταφέρουν  σιτάρι στα 

χειµερινά στρατόπεδα. 

12. admonet: Να εκφράσετε την αλληλοπάθεια και στα τρία πρόσωπα του 

πληθυντικού αριθμού. 

13. Στις παρακάτω οµάδες λέξεων να υπογραµµίσετε τις παρείσακτες. Tι 

κοινό έχουν οι παρείσακτες λέξεις µε τις υπόλοιπες λέξεις της οµάδας και ως 

προς τι διαφοροποιούνται από αυτές; 

α)  conlocare,  hiemare,  remanere,  importare,  admonere,  adventare, 

advolare, nuntiare. 

β) frumentum, legionum, militum, verbum, hostium, collium, caedium, 

legum, civitatum. 

γ) legio, iubeo, nuntio, admoneo, caveo, debeo, excrucio. 



 

Καρβελά Διονυσία 

 

δ) iubeo, conloco, remaneo, impero, admoneo, caveo, debeo, soleo. 

ε) propter, enim, in, ex, de, pro, et. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 11ο

 

 
 

Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 
 

 
ΑΚΗΕΙ 

 
1. Nα µεταφέρετε τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου στην αντίστοιχη 

πτώση του άλλου αριθµού. 

2. Nα µεταφέρετε τα  τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου στην  αντίστοιχη 

πτώση του άλλου αριθµού. 

3. Tων  ουσιαστικών του   κειµένου  που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να 

γράψετε τις πλάγιες πτώσεις (εφόσον υπάρχουν) του άλλου αριθµού. 

4.  omnes gentes, dux Carthaginiensis: Nα κλίνετε τις συνεκφορές και 

στους δύο αριθµούς. 

5.  Να αναλύσετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς των παρακάτω 

συνεκφορών σε δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις: dux Carthaginiensis, 

cladem Cannensem. 

6. Nα  µεταφέρετε τις  αντωνυµίες του  κειµένου στην  αντίστοιχη  πτώση του 

άλλου αριθµού και στα τρία γένη, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

7.  Nα  µεταφέρετε  τα  ρήµατα  του  κειµένου  στο  αντίστοιχο  πρόσωπο του 

άλλου αριθµού στο χρόνο, στην έγκλιση και στη φωνή που βρίσκονται. 

8. Nα µεταφέρετε τα ρήµατα του κειμένου (εκτός από το transeo)  στο 

αντίστοιχο  πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα, παρατατικού και µέλλοντα 

ενεργητικής φωνής. 

9.  Nα  συµπληρώστε  τα  κενά  (τα  ρήµατα  θα  τεθούν  σε  οριστική 



 

Καρβελά Διονυσία 

 

παρακειµένου). 

α) Milites copias  ........................   .....................  et       ......................... 

(hostis, profligo, deleo) 
β) Vos           ..........................           ..............................           cladem 

...................................... (pavidus, magnus, audio) 

γ) Postquam  hostes  de  collibus  ...........................,   .......................... 

militum .......................... (advolo, caedes, perpetro) 

10. Στις παρακάτω  οµάδες λέξεων  να υπογραµµίσετε τις παρείσακτες. Tι 

κοινό  έχουν   µε  τις  υπόλοιπες  λέξεις  της  οµάδας  και  ως  προς  τι 

διαφοροποιούνται από αυτές; 

α)  expugnavit,  superavit,  dimicavit,  profligavit,  delevit,  reportavit, 

complevit, revocavit. 

β) genti, cladi, duci, vi, agri. 

γ) annum, elephantum, populum, agrum, pavidum, eum. 

δ) delere, complere, admonere, placere, seiungere, componere. 

ε)reportaverunt, audiverunt, superaverunt, expediverunt, dimicaverunt,  

expugnaverunt. 

 

 

 

 

 
 


