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Πανελλαδικές εξετάσεις 2017 

Ενδεικτικές συντακτικές ασκήσεις Λατινικών Γ’  Λυκείου 

1. Να μετατρέψετε την  πρόταση  σε απαρεμφατική με εξαρτήσεις τα 

ρήματα που δίνονται παρακάτω: Repente Perseus calceis pennatis advolat;  

 Scriptor dicit< 

 Perseus narrat<  

 narratur< 

2. Να αναγνωριστεί το είδος της αυτοπάθειας:   

 forma sua (επίσης να μετατραπεί σε κτήση χωρίς αυτοπάθεια)   

 se comparat 

3. nutriuntur, lavantur: να εκφράσετε την αυτοπάθεια με άλλο τρόπο. 

4. Να δικαιολογήσετε στις παρακάτω προτάσεις τη χρήση της κτητικής 

αντωνυμίας suus και να δηλωθεί η κτήση με διαφορετικό τρόπο :  

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit. 

5. Να αναλύσετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς σε δευτερεύουσες 

προτάσεις:   

 beluam marinam 

 regia hostia 

6. Silius Italicus, poeta epicus: να αναλυθεί η παράθεση σε δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση. 

7. Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης, να 

δικαιολογήσετε την εκφορά της και να τη μετατρέψετε σε μετοχή: “quae 

incolis nocet”. 

8. Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκει καθένα από 

τα ρήματα < και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, 

εκφορά, συντακτικός ρόλος). 

9. Να εντοπίσετε τους συνδέσμους του κειμένου και να αναγνωρίσετε το 

είδος τους. 

10. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω περιόδους και να 

δικαιολογήσετε τις διορθώσεις σας:  

 Cepheus Andromedam ad scopulo adligat. 

 Cepheus Andromedam filia habet. 

11. Να χαρακτηρίσετε τους ονοματικούς ομοιόπτωτους / ετερόπτωτους  

προσδιορισμούς του κειμένου. 

12. Nα εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους επιρρηματικούς 

προσδιορισμούς του κειμένου.  

13.  Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των τύπων που βρίσκονται σε 

γενική / δοτική / αιτιατική / αφαιρετική πτώση. 
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14. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: “ Multos in illis 

locis agros possidebat”. 

15. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus: να 

μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

16. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis 

remanere: να αντικατασταθούν τα ενεργητικά απαρέμφατα από 

παθητικά. Σε τι διαφέρουν, ως προς τη σύνταξη, τα συνώνυμα ρήματα 

«iubeo» και «impero»; Με ποια δευτερεύουσα πρόταση ισοδυναμεί το 

remanere; 

17. Να χρησιμοποιηθεί το παθητικό απαρέμφατο στη θέση του ενεργητικού 

και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές:  Germani mercatores vinum ad se 

importare non sinunt 

18. in illis locis: με ποιον ισοδύναμο τρόπο μπορεί να αποδοθεί η στάση σε 

τόπο; 

19. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι συντακτικώς ορθές ή 

εσφαλμένες:   

 Silius ultimis annis vitae eius in agro eo se tenebat. Σ   Λ 

 Silius ultimis annis vitae suae in agros eos se tenebat. Σ  Λ 

20. Να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση που δηλώνουν οι (επιρρηματικοί) 

εμπρόθετοι προσδιορισμοί του κειμένου. 

21. Ex quibus: να αντικατασταθεί η φράση από ισοδύναμη έκφραση. Πότε 

χρησιμοποιείται η εμπρόθετη (με το de / ex ) αφαιρετική του διαιρεμένου 

όλου, αντί για τη γενική διαιρετική; 

22. Propter inopiam: να δηλωθεί με διαφορετικό τρόπο η αιτία. 

23. Nα αντικατασταθούν οι πλάγιες λέξεις ή φράσεις με τον κατάλληλο 

εμπρόθετο προσδιορισμό του ob ή του propter:  

Disputatio Galli exercitum alacrem in pugnam misit: ob < Galli exercitus 

alacer pugnavit. 

24. Σε τι διαφέρουν από συντακτική άποψη οι προσδιορισμοί in castra και in 

hibernis; 

25. Vinum a mercatoribus ad se importari nοn sinunt : να κάνετε πλήρη 

συντακτική ανάλυση των όρων της πρότασης. 

26. Να αναδιατυπωθεί η φράση: «in exilio fuerat» , ώστε να εκφράζεται η 

στάση σε τόπο, αντικαθιστώντας το «in exilio» από : α) Roma β) Carthago 

γ) Italia 

27. Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση : is Gallos iam 

abeuntes secutus est .  

28. Brenno duce Galli urbem Romam everterunt : να αναλύσετε την ιδιόμορφη 

αφαιρετική απόλυτη σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση με εισαγωγή :   

 τον cum (ιστορικό-διηγηματικό) 

 τον cum (καθαρά χρονικό) 
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29. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse : να 

συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή. 

30. Paucis post diebus< tertio post die< : να διατυπώσετε τους 

προσδιορισμούς με άλλο ισοδύναμο τρόπο. 

31. post victoriam Actiacam :  να αντικαταστήσετε την πρόθεση «post», ώστε 

να δηλώσετε το «πριν» και  να αντικαταστήσετε τον εμπρόθετο 

προσδιορισμό  με δευτερεύουσα πρόταση. 

32. Acippe nunc quid postea Nasica fecerit : Να εκφράσετε την απαγόρευση 

με όλους τους πιθανούς τρόπους.  

33. Να μετατρέψετε τις καταφατικές κύριες προτάσεις επιθυμίας που 

ακολουθούν σε απαγόρευση, με όλους τους δυνατούς τρόπους:  

 Ιtaque cavete periculum, tutamini patriam. 

 Fiduciam deponite.  

34. Να αναγνωριστούν συντακτικώς τα απαρέμφατα του αποσπάσματος< 

35. Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non 

esse; : να μετατρέψετε τη δεύτερη κύρια πρόταση σε:   

 δευτερεύουσα αιτιολογική που θα δηλώνει αιτιολογία 

πραγματική-αντικειμενικά αποδεκτή   

 δευτερεύουσα αιτιολογική που θα δηλώνει αιτιολογία ως 

αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. 

36. Sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi» : να μετατρέψετε την 

πρώτη κύρια πρόταση σε δευτερεύουσα υποθετική, ώστε να δηλώσετε: 

 ανοιχτή υπόθεση στο παρελθόν 

   υπόθεση δυνατή ή πιθανή. 

37. Nα επιφέρετε τις απαιτούμενες διορθώσεις, ώστε οι προτάσεις που 

ακολουθούν να είναι συντακτικώς και νοηματικώς αποδεκτές. Aν 

κάποια πρόταση είναι αποδεκτή, να μην την θίξετε:  

 Caesar multos legiones in illa hiberna conlocat.  

  Quattuor ex legionis in Nerviis hiemare imperat. 

38. Nα προσδιορίσετε το είδος των απαρεμφάτων του κειμένου και να 

δικαιολογήσετε τον χρόνο στον οποίο βρίσκονται. 

39. Nα εντοπίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων του κειμένου και να 

δικαιολογήσετε την πτώση τους. 

40. Να συμπληρωθεί ο σωστός τύπος του υποκειμένου του απαρεμφάτου: 

 Puto ............... desiderāre Romam (poeta).   

 Speculator nuntiat ............... castra oppugnāre (hostes). 

41. «Hostes adventare audio» : ποια η ισοδύναμη σύνταξη του audio (με τι 

μπορούμε να αντικαταστήσουμε το adventare) και ποια η αλλαγή στη 

σημασία; 
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42.  «Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis 

remanere»: να δικαιολογηθεί το είδος των προτάσεων (κύριες ή 

δευτερεύουσες); 

43. «Vim hostium cavēre debētis» : να μεταφέρετε την πρόταση από την 

ενεργητική στην παθητική σύνταξη (παθητική περιφραστική συζυγία). 

44. Nα εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που έχουν ετυμολογική σχέση με 

αντίστοιχες λέξεις της Ελληνικής (αρχαίας και νέας). Ποιες από τις 

λατινικές λέξεις του κειμένου χρησιμοποιούμε σήμερα στη νέα Ελληνική 

γλώσσα και με ποια σημασία; (Λεξιλογική άσκηση – ετυμολογία 

λέξεων). 

45. Nα εντοπίσετε τις προθέσεις του κειμένου και να προσέξετε τη σύνταξή 

τους. 

46. Ποια η σημασιολογική διαφορά ανάμεσα στην αφαιρετική «bello» και 

στην εμπρόθετη αφαιρετική «in bello»; 

47. eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit : να δηλωθεί ο σκοπός με 

όλους τους τρόπους. 

48. ut eo uteretur: να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

49. nocte: να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τη λέξη και να τη μετατρέψετε 

ώστε να δηλώνει χρονική διάρκεια (δηλαδή το «πόσο» διήρκεσε κάτι). 

50. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις αντωνυμίες idem ή ipse στο σωστό 

τύπο (σχολικό βιβλίο):  

 Me ........................ amo.   

 Plinius ........................ tres apros cepit. (Ποια η σημασιολογική 

διαφορά ανάμεσα στις οριστικές αντωνυμίες idem και ipse;). 

51. quem simul aspexit: Τι είδους πρόταση είναι, πώς εισάγεται και τι 

δηλώνει; Ποιοι άλλοι σύνδεσμοι εισάγουν όμοιες προτάσεις; 

52. Να κλίνετε τις προτάσεις στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό, αφού 

κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στα πρόσωπα:  

 Ille imperium cepit.  

  Exclusus ab insidiatoribus recesserat in diaetam. 

53. Να χαρακτηριστούν από συντακτική άποψη οι μετοχές του κειμένου (α) 

σύγχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο, (δηλαδή την πράξη που 

δηλώνουν σε σχέση με το ρήμα της πρότασης) (β) επιθετικές 

επιρρηματικές (είδος), κατηγορηματικές και  να υποδειχτεί το 

υποκείμενό τους. 

54. Να μετατραπούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα 

εξαρτώμενα από το ρήμα debeo.  

 Claudius quinquagessimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili 

quodam casu.  

  Exclusus ab insidiatoribus Caligulae recesserat in diaetam. 



Λατινικά Γ’ Λυκείου – Ενδεικτικζς Ασκήσεις  Συντακτικοφ 
 

11 
 

55. Να μετατραπούν οι προτάσεις που έχουν πλάγια γράμματα σε μετοχικές 

με απόλυτη αφαιρετική: να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο όπου 

χρειάζεται.π.χ.: Galli urbem occupaverunt; Romani discesserunt = Urbe 

οccupata a Gallis Romani discesserunt.  

 Galli pecuniam acceperunt; Galli abierunt. (accipio -cepi, -ceptum, - 

cipĕre, 3 

56. Nα μετατραπούν οι προτάσεις που έχουν πλάγια γράμματα, στην 

ιδιόμορφη απόλυτη αφαιρετική, π.χ. Brennus dux Gallorum erat. Galli 

Romam everterunt = Brenno duce Galli Romam everterunt.  

 Cicero et Αntonius consules erant. Catilina contra patriam coniuravit. 

57. Στις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου που εκφέρονται 

με υποτακτική να δικαιολογηθεί ο χρόνος εκφοράς, σύμφωνα με τους 

κανόνες της ακολουθίας των χρόνων: 

 “cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset” 

  “cum te quaererem” 

58. «Visne scire quid Nasῑca responderit?»:Να αποδοθεί η ερώτηση με όλους 

τους πιθανούς τρόπους. 

59. Με βάση τον κανόνα της ακολουθίας των χρόνων να αλλάξετε το χρόνο 

της υποτακτικής, έτσι ώστε να εκφράζονται όλες οι χρονικές βαθμίδες: 

 Paulus rogavit a quo Carthago deleta esset 

60. Να συμπληρώσετε το σωστό τύπο της υποτακτικής, έτσι ώστε να 

εκφράζεται η χρονική βαθμίδα που σας δίνεται στην παρένθεση:   

 Paulus rogat quid Nasica ................................ (facio, σύγχρονο). 

61. «Acippe nunc quid postea Nasic fecerit», «Vis scire» : να εκφραστεί η 

απαγόρευση με κάθε δυνατό τρόπο . 

62. Στις παρακάτω προτάσεις να δηλωθεί η απαγόρευση με άλλο τρόπο και 

να εκφραστεί προτροπή:  

 Opibus urbis nolite confidere . 

   Neminem credideritis patriae consulturum esse . 

63. Accipe nunc quid postea Nasῑca fecerit: να αντικατασταθεί το ρήμα της 

κύριας πρότασης με οριστική παρακειμένου και στη συνέχεια να κάνετε 

τις αλλαγές που απαιτούνται στη δευτερεύουσα, σύμφωνα πάντα με την 

ακολουθία των χρόνων. 

64. «Cum omnes recentem esse dixissent»: να αναγνωριστεί πλήρως η 

δευτερεύουσα πρόταση και να αντικατασταθεί ο «cum» με τον «ubi». 

65. Να μετατραπεί η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση σε υποθετική, ώστε 

να δηλωθεί υπόθεση πιθανή:  

 quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; 

66. fortior hoste:Nα δηλωθεί ο β΄ όρος σύγκρισης με τον άλλο τρόπο. 

67. edixit ut omnes pugna abstinerent : να αντικατασταθεί η δευτερεύουσα 

πρόταση με τελικό απαρέμφατο. 
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68. Να διατυπωθεί με άλλο τρόπο η έκφραση: cuius opera. 

69. fortior hoste, hasta eum transfixit : να μετατραπεί το επιρρηματικό 

κατηγορούμενο σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση που θα δηλώνει 

αιτιολογία αντικειμενικά αποδεκτή. 

70. Να αντικατασταθεί από σουπίνο σε -um το εμπρόθετο γερούνδιο (π.χ. 

venerunt ad spectandum = venerunt spectatum.): 

 Legatos miserunt ad orandum. (oro = παρακαλώ) 

71. Nα αντικατασταθεί το εμπρόθετο γερούνδιο από το σουπίνο σε –u (π.χ. 

facile est ad credendum = facile est creditu.): 

 Facile est ad intellegendum. = (ρ. intellego) 

72. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium 

domesticorum in tecto conlocavit : να μεταφερθεί το ρήμα της κύριας 

πρότασης στον Ενεστώτα. 

73. dum aliqua vox congruens proposito audiretur:  να δικαιολογήσετε την 

υποτακτική της πρότασης και  να τη μετατρέψετε, ώστε να δηλώνει το 

σύγχρονο (συνεχιζόμενη πράξη). 

74. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque 

dum aliqua vox congruens proposito audiretur :  

 να μετατραπεί η δευτερεύουσα χρονική πρόταση σε τελική  

  ο προσδιορισμός του σκοπού που θα προκύψει, να διατυπωθεί με 

όλους τους άλλους δυνατούς τρόπους. 

75. Να μετατραπούν οι δευτερεύουσες επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις 

στις αντίστοιχες απλές επιρρηματικές προτάσεις:  

 qui aut ea, - , non videant 

  qui aut ea, - , dissimulent 

76. Να μετατραπούν οι δευτερεύουσες επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις 

στις αντίστοιχες απλές επιρρηματικές προτάσεις:  

 qui aut ea, - , non videant  

 qui aut ea, - , dissimulent 

77. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε ευθείες ερωτήσεις με το 

num ή το nonne ανάλογα με το περιεχόμενό τους (σχολικό βιβλίο): 

 Deum ipsum vidisti.  

  Vita nostra brevis est. 

78. Οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου να αναγνωριστούν, να μεταφερθούν 

στα άλλα είδη και να μετατραπούν σε μετοχές. 

79. Στα τρία ζεύγη περιόδων που σας δίδονται, να εντοπίσετε τη νοηματική 

διαφορά μεταξύ των περιόδων καθενός ζεύγους και να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας: 

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

 Num haec terra te genuit atque aluit? Nonne haec terra te genuit 

atque aluit? 
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80. quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: Να ξαναγράψετε την πρόταση 

αφού αντικαταστήσετε το ρήμα ferunt με το παθητικό του και επιφέρετε 

τις απαραίτητες τροποποιήσεις. (ΚΕΕ) 

81. quis possit diligere eum: να επαναδιατυπώσετε την πλάγια ερώτηση σε 

εξάρτηση από:  

 τον ρηματικό τύπο nescio (να εκφράζει το προτερόχρονο)  

  τον ρηματικό τύπο nesciebam (να εκφράζει το σύγχρονο) 

82. Να μετατραπούν οι παρακάτω κύριες προτάσεις σε βουλητικές 

εξαρτώμενες από το ρήμα που είναι μέσα σε παρένθεση. Προσοχή στην 

ακολουθία των χρόνων! (σχολικό βιβλίο)   

 Epistulam conscriptam Graecis litteris mittit (Caesar constituit πρκ.) 

 Coriolanus ab urbe castra movit (Mater persuadet + δοτ.) 

83. Πώς διακρίνονται οι τελικές προτάσεις από τις βουλητικές; Στα 

παρακάτω παραδείγματα να εντοπίσετε τις τελικές και βουλητικές 

προτάσεις (ΚΕΕ).  

 Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent.  

  Arria milites orabat ut simul imponeretur. 

84. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent : να 

μετατραπεί η πρώτη κύρια πρόταση σε χρονική μετοχή που θα δηλώνει 

το προτερόχρονο. 

85. Να αναγνωρίσετε το είδος του cum στις παρακάτω χρονικές προτάσεις: 

 Cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit? 

 Quotiescumque avis non respondebat, solebat [...]. 

86. Να μετατρέψετε τις καταφατικές κύριες προτάσεις επιθυμίας που 

ακολουθούν σε απαγόρευση, με όλους τους δυνατούς τρόπους:  

 Ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine. 

 Ιtaque cavete periculum, tutamini patriam.  

87. Να συμπληρωθεί ο β΄ όρος της σύγκρισης και με τους δύο τρόπους 

εκφοράς: 

 et adulescens fortior </< (hostis) 

88. Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος τύπος του γερουνδίου:  

 Adulescens cupidus <<<<<<<<<< erat (proelior). 

 Adulescens ad <<<<<<<<<< ruit (certo). 

89. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του σουπίνου του 

ρήματος που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση:  

 Legatos ad Caesarem miserunt <<<<<<<<< auxilium. (rogo, 

1) 

 Galli castra <<<<<<<<<< venerunt. (oppugno, 1) 

90. Δομή πρότασης: Τα ρήματα habeo (=έχω), do (=δίνω), cognosco 

(=γνωρίζω), invenio (=βρίσκω), video (=βλέπω, θεωρώ) συντάσσονται με 

δύο αιτιατικές εκ των οποίων η μία είναι αντικείμενο στο ρήμα και η 

άλλη κατηγορούμενο του αντικειμένου. Τα ρήματα respondeo (=(απαντώ 

σε κάποιον), placeo (=αρέσει σε<), noceo (=βλάπτω) ακολουθούν τη 

σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και δέχονται Αντικείμενο σε 
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δοτική πτώση. Το ρήμα doceo (=διδάσκω, μαθαίνω) συντάσσεται με δύο 

αιτιατικές, ως αντικείμενα άμεσο και έμμεσο.  

91. Να μεταφραστούν στα λατινικά οι φράσεις:  αλληλοβλάπτονται (ή 

βλάπτει ο ένας τον άλλο). 

92. Να εκφράσετε την αλληλοπάθεια στα τρία πρόσωπα της οριστικής του 

παρατατικού του ρήματος... 

93. Να αναγνωρίσετε το είδος του αιτίου που υπάρχει στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

 qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam 

*<+.  

 Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit 

 Curat et providet ne *<+ nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 

94. dixit < videri tamen ea sibi duriora et acerbiora : να εξηγήσετε το 

φαινόμενο της απόλυτης σύγκρισης. 

95. Να διατυπώσετε με άλλο τρόπο την έκφραση: cuius opera.  

96. Να αντικατασταθεί η γενική της ιδιότητας μαζί με το επίθετο που τη 

συνοδεύει από επίθετο στον υπερθετικό βαθμό˙ πχ. Homo magnae 

sapientiae = homo sapientissimus (το αντίστοιχο επίθετο δίνεται μέσα σε 

παρένθεση) homo magnae nobilitatis (nobilis) = 

97.  Να αντικατασταθεί ο υπερθετικός του επιθέτου από τη γενική της 

ιδιότητας π.χ. statua pulcherrima (magna pulchritudo) = magnae 

pulchritudinis. 

98. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον σωστό προσδιορισμό του χρόνου: 

Licinus <<....... Athenis remansit. (pauci dies) <<........ Licinus in Asiam 

abiit. (post + pauci dies) <<..........Aesopus magno dolore adfectus est. (ille 

dies) 

99. Boni viri libenter leges servant: να γίνει η σύνταξη απαρεμφατική με 

εξάρτηση το ρήμα debeo και στη συνέχεια να τραπεί η σύνταξη σε 

παθητική. 

100. Quam ob rem: κύρια ή δευτερεύουσα η πρόταση και γιατί; 

101. Η υπογραμμισμένη φράση «qui bellum adversus Persen regem 

gerebat<» να αντικατασταθεί από άλλη ισοδύναμη. 

102. Ubi in Italia fuit: να μετασχηματίσετε την πρόταση έτσι ώστε να 

δηλώνει μία υποκειμενική σχέση αιτίου – αιτιατού. 

103. Eum latentem adgnovit: να αποδοθεί η κατηγορηματική μετοχή με 

ισοδύναμο τρόπο. 

104. Να επιφέρετε τις αναγκαίες αλλαγές ώστε η χρονική πρόταση να 

δηλώνει παράλληλη διάρκεια: Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, 

dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur 

105. Cui Atreus nomen est: να αποδοθεί με ισοδύναμη εκφορά 

106. Incredibile auditu: να αντικατασταθεί το σουπίνο από ισοδύναμο 

γερούνδιο και να αναλυθεί σε ισοδύναμη αναφορική πρόταση. 

107. De caeli ratione: να εξηγήσετε τη θέση των λέξεων στην παραπάνω 

φράση.  

108. Homo ingentis magnitudinis et facie squalida: να εξηγήσετε τον 

τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η ιδιότητα στην παραπάνω φράση και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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