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1. Να γράψετε τις ισοδύναμες εκφράσεις:  

 cum Romanis (11): contra Romanos, adversus Romanos 

 propter praedam (21): ex (de, ab) praeda 

 paucis post diebus (24): post paucos dies  

 ante tertium diem (25): tertio ante die 

 nutriuntur (15) : se nutriunt 

 vim hostium cavere debetis: vis hostium cavenda est vobis 

legatos omnes frumentum in castra importare iubet (7): frumentum in 

castra importari a legatis omnibus iubet 

 cui nomen est Atreus (27): cui nomen est Atreo 

 cuius opera (31): per quem 

 Tum adulescens … fortior hoste … (31): quam hostis  

 nulla caritas (44)… (με τη χρήση του αντωνυμικού επιθέτου ullus): sine 

ulla caritate 

 

2. Τόπος  

Να αντικαταστήσετε τον προσδιορισμό του τόπου με τις λέξεις που είναι σε 

παρένθεση και να κάνετε  τις αναγκαίες μεταβολές:  

 … qui in exercitu M. Antonii fuerat, Athenas confugit. (14)  

Roma : Romam 

Italia: in Italiam    

domus: domum 

 

3. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

 Ibi vix animum sollicitum somno dederat … (14): Ibi vix animus 

sollicitus somno datus erat (a Cassio)… 

 Nasica sensit illam domini iussu id dixisse…(24): Nasica sensit domini 

iussu id dictum esse ab illa 

   Qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt.(42): spes Catilinae 

mollibus sententiis ab eis alta/alita est 

 

4. Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 

 Ephippiorum usus res turpis et iners habetur. (15): Germani habent 

ephippiorum usum rem turpem et inertem  

 Tum Camillus absens dictator est factus (incolae). (21): Tum incolae 

Camillum absentem dictatorem fecerunt (-ere) 
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5. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

Hostem proelio lacessere debueramus. (31): Hostis proelio lacessendus 

fuerat nobis 

Legati divitias contemnere debuerunt. (36): Divitiae contemnendae 

fuerunt(-ere) legatis 

 

6. Να αναλύσετε τις παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες 

δευτερεύουσες   προτάσεις (με όλους τους δυνατούς τρόπους): 

 21: Brenno duce Galli … everterunt: cum Brennus dux esset 

 21: quibus interemptis aurum omne recepit.: cum Camillus eos 

interemisset/postquam Camillus eos interemit 

 43: Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?: cum tu 

ingredereris(-re)/ dum tu ingrederis (-re) 

 

7. Να συμπτύξετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις αντίστοιχες 

μετοχές: 

 11: Postea Alpes, quae seiungunt…: Postea Alpes seiungentes 

 15: Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur…: civitate bellum 

gerente magistratus creantur… 

 31: Is cum aliquando castris abiret, edixit …: Is aliquando castris  

abiens edixit… 

 38: quam Metellus, dum vixit, multum amavit: quam Metellus 

viventem multum amavit 

 Vidi imperatorem milites adhortari (να συμπτύξετε το απαρέμφατο): Vidi 

imperatorem milites adhortantem 

 

8. serena nocte (13): Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να 

δηλώνεται:  

α) το πριν από πότε έγινε κάτι: ante serenam noctem/serena ante 

nocte/-u 

β) το μετά από πότε έγινε κάτι: post serenam noctem/serena post 

nocte/u 

γ) χρονική διάρκεια: serenam noctem 

 

9. Να εκφράσετε την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους:  

Narrate Samnitibus Manium Curium...(36):  

nolite narrare Samnitibus Manium Curium.../ ne narraveritis 

Samnitibus Manium Curium... 

 

10. Να δηλώσετε το σκοπό με τους άλλους τρόπους: 

…magnum pondus … attulissent, ut eo uteretur… (36): 

qui eo uteretur/eo usum/eo utendi cauda/ad eo utendum 
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11. Να εκφράσετε την αλληλοπάθεια σε όλα τα πρόσωπα (του 

πληθυντικού αριθμού): milites his verbis admonet (7):  

inter nos admonemus/inter vos admonetis/inter se admonent 

 

12. Να κάνετε τις παρακάτω αντικαταστάσεις: 

 

 Ille se assidentem apud focum eis spectandum praebuit: Να κάνετε 

τις απαραίτητες μετατροπές έτσι, ώστε να δηλώσετε την αυτοπάθεια σε όλα 

τα πρόσωπα και στους δύο αριθμούς: 

Ego me assidentem apud focum eis spectandum praebui. 

Tu te assidentem apud focum eis spectandum praebuisti. 

Ille se assidentem apud focum eis spectandum praebuit. 

Nos nos assidentes apud focum eis spectandos praebuimus. 

Vos vos assidentes apud focum eis  spectandos praebuistis. 

Illi se assidentes apud focum eis  spectandos praebuerunt(-ere). 

 

 Να τρέψετε τις παρακάτω βουλητικές προτάσεις στον αντίστοιχο 

ονοματικό τύπο:  

ut epistulam ad amentum tragulae adliget: epistulam ad amentum 

tragulae adligare 

intra castra abiciat: intra castra abicere 

ut tragulam mitteret: tragulam mittere 

 

 Est nullus locus amicitiae eis: Να τρέψετε την πρόταση σε ευθεία 

ερώτηση στην οποία  

α) να μην γνωρίζουμε την απάντηση: estne nullus locus amicitiae eis ?   

β) να περιμένουμε καταφατική απάντηση: nonne nullus locus amicitiae 

eis ?   

Να απαντήσετε και τις δύο ερωτήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

Απάντηση:  

α) ita est!, non vero!, est!/non est! 

β) ita est!, est! 

 

 Num captiva in castris tuis sum ?  Nonne captiva in castris tuis 

sum ?: Στο ζεύγος περιόδων που σας δίνεται να εντοπίσετε τη νοηματική 

διαφορά μεταξύ τους και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Στην πρώτη ερώτηση λόγω του ερωτηματικού μορίου num περιμένουμε 

αρνητική απάντηση, ενώ στην δεύτερη ερώτηση η απάντηση που 

περιμένουμε είναι αρνητική, λόγω του nonne. 

 

 

 

 



ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

 

 

 In hoc me…traxit, ut primum exsulem … viderem: Να κάνετε τις 

απαραίτητες αλλαγές στην περίοδο ώστε η δευτερεύουσα πρόταση να 

δηλώνει πράξη ολοκληρωμένη στο παρελθόν:  

 In hoc me…traxit, ut primum exsulem … viderim (υποτακτική 

παρακειμένου). 

 

 …ut eo uteretur (36), qui non videat…(42): Να αντικατασταθεί η 

πρώτη πρόταση από την αντίστοιχη αναφορική επιρρηματική και η δεύτερη 

από την αντίστοιχη επιρρηματική. 

Η πρόταση ut eo uteretur είναι δευτερεύουσα επιρρηματική τελική. Η 

αντίστοιχη αναφορική επιρρηματική είναι: qui eo uteretur. 

Η πρόταση qui non videat είναι δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική-

συμπερασματική, οπότε η αντίστοιχη επιρρηματική συμπερασματική είναι: 

ut non videat. 

 


