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ΚΕΚΜΕΝΟ 3– LECTIO ΚΚΚ: Η ΠΕΡΚΠΕΣΕΚΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum 
Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, 
quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!». Tum 
Cepheus Andromedam ad scopulum adligat. Belua ad Andromedam se movet. 
Repente Perseus calceis pennatis advolat. Puellam videt et stupet forma puellae. 
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae 
Aethiopiae valde gaudent. 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ  

1. Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ για κακεμιά από τισ παρακάτω 
λζξεισ ι ςυνεκφορζσ: 

 Cepheus: γενικι, αιτιατικι, κλθτικι και αφαιρετικι ενικοφ       
 Cassiope: γενικι, αιτιατικι, κλθτικι και αφαιρετικι ενικοφ 
 Andromedam: γενικι, αιτιατικι και κλθτικι ενικοφ 
 filiam: γενικι ενικοφ, γενικι, δοτικι και αφαιρετικι πλθκυντικοφ 
 superba: τον ίδιο τφπο ςτον άλλο αρικμό και παρακετικι αντικατάςταςθ ςτο 

ουδζτερο, ςτθν ίδια πτϊςθ ενικοφ και πλθκυντικοφ 
 forma sua: ίδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ και ο ίδιοσ τφποσ  για πολλοφσ 

κτιτορεσ ςτο βϋ και γϋ πρόςωπο 
 Nymphis: γενικι και αιτιατικι ενικοφ 
 se: τον ίδιο τφπο για το αϋκαι βϋπρόςωπο 
 quae: τθν ίδια πτϊςθ ςτο ουδζτερο και ςτουσ δυο αρικμοφσ         
 incolis: να γράψετε το γζνοσ του ουςιαςτικοφ και να γραφεί θ ίδια πτϊςθ 

ςτον άλλο αρικμό 
 Oraculum: γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ 
 incolis: ονομαςτικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ                    
 regia hostia: γενικι και δοτικι πλθκυντικοφ 
 deo: να κλικεί και ςτουσ δυο αρικμοφσ 
 scopulum: ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
 calceis pennatis: αιτιατικι ενικοφ και πλθκυντικοφ 
 hasta: θ ίδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ 

2. beluam marinam, regia hostia, calceis pennatis: να γραφοφν οι πλάγιεσ 
πτϊςεισ και ςτουσ δυο αρικμοφσ. 

3. Nymphis: Να κλικεί. 

4. sua, se, quae: να γραφεί θ γενικι και δοτικι και των δφο αρικμϊν ςτο γζνοσ 
και ςτο πρόςωπο ςτο οποίο βρίςκονται. 

5. sua, se, quae: να γραφεί ο αντίςτοιχοσ τφποσ ςτα άλλα πρόςωπα. 

6. Να γράψετε τα επίκετα του κειμζνου ςτθν ίδια πτϊςθ και ςτουσ δφο 
αρικμοφσ ςτα τρία γζνθ. 
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7. Να γράψετε τουσ ηθτοφμενουσ τφπουσ για κακεμιά από τισ παρακάτω 
λζξεισ:  

 habent:  το αϋ πρόςωπο πλθκυντικοφ αρικμοφ ςτθν Οριςτικι Ενεςτϊτα, 
Παρατατικοφ και Τπερςυντελίκου 

 comparat:  το ςουπίνο 
 iratus: τθ δοτικι πλθκυντικοφ του ίδιου τφπου. 
 urget: να γίνει χρονικι αντικατάςταςθ (Χ.Α.) 
 nocet: α κλικοφν ο Ενεςτϊτασ, Παρατατικόσ και Μζλλοντασ ςτθν Οριςτικι. 
 respondet: το ςουπίνο, τα απαρζμφατα και τισ μετοχζσ 
 placet: να κλικοφν ο Ενεςτϊτασ, Παρατατικόσ και Παρακείμενοσ ςτθν 

Οριςτικι 
 movet: το ςουπίνο, τα απαρζμφατα και τισ μετοχζσ 
 videt:  το ςουπίνο, τα απαρζμφατα και τισ μετοχζσ 
 stupet: τα απαρζμφατα και τισ μετοχζσ 
 gaudent: να κλικεί ςε όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ οριςτικισ και να γραφοφν οι 

ονοματικοί τφποι 

8.respondet, placet, adligat, movet, videt: να γίνει Χρονικι Αντικατάςταςθ ςτο ίδιο 
πρόςωπο του άλλου αρικμοφ. 

9.videt, stupet: Να γράψετε  το β’ ενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ όλων των χρόνων 
ςτθν ίδια φωνι. 
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KEIMENO 7 – LECTIO VII– EΣΟΚΜΑΚΕ ΓΚΑ ΞΕΧΕΚΜΩΝΚΑΜΑ 

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus 
quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos 
omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes 
adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere 
debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare 
possunt». 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ 

1.Να γραφοφν οι ηθτοφμενεσ πτϊςεισ:  

Frumenti, legiones: δοτικι του ίδιου αρικμοφ. 

quibus: γενικι του ενικοφ αρικμοφ. 

tribus: ονομαςτικι του πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

Legatos omnes: αφαιρετικι του ενικοφ αρικμοφ. 

Milites: αφαιρετικι του πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

verbis: ονομαςτικι του ενικοφ αρικμοφ. 

Hostes: γενικι και αιτιατικι του πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

speculatores: ονομαςτικι του ενικοφ αρικμοφ. 

collibus: αφαιρετικι του ενικοφ αρικμοφ. 

caedem: γενικι του πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

2.frumenti, legiones, quibus, castra, verbis: Να γραφοφν ςτθν ίδια πτϊςθ του 
άλλου αρικμοφ και να αναφερκεί θ ςθμαςιολογικι διαφορά, εφόςον πρόκειται για 
ετερόςθμα. 

3.tribus: Να κλικεί ςε όλα τα γζνθ. 

4. multis: Να γίνει παρακετικι αντικατάςταςθ (ςτο ίδιο γζνοσ, αρικμό και πτϊςθ) 
και να γραφεί το επίρρθμα και ςτουσ τρεισ βακμοφσ. 

5. vim, collibus: Να κλικοφν και ςτουσ δφο αρικμοφσ. 

6. speculatores nostri: Να γραφεί το ονοματικό ςφνολο και να δθλϊνει τον ζνα 
κτιτορα ςτο βϋπρόςωπο. 

7. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι τθσ Ενεργθτικισ Φωνισ: 
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conlocat: βϋ πλθκυντικό Οριςτικισ του Παρατατικοφ και Μζλλοντα. 

iubet: αϋ πλθκυντικό Οριςτικισ του Παρακειμζνου και τα απαρζμφατα όλων των 
χρόνων. 

remanere: γϋ πλθκυντικό Οριςτικισ του Μζλλοντα. 

admonet: γϋ ενικό του υντελεςμζνου Μζλλοντα. 

esse: βϋ ενικό τθσ Οριςτικισ ςε όλουσ τουσ χρόνουσ. 

nuntiant: βϋ ενικό Οριςτικισ του Παρατατικοφ και Μζλλοντα. 

possunt: γϋ πλθκυντικό Οριςτικισ  ςε όλουσ τουσ χρόνουσ και τα απαρζμφατα. 

8. conlocat, admonet, esse, iubet, nuntiant, audio, cavere: Να γίνει χρονικι 
αντικατάςταςθ (X.A). 

9.admonet, possunt, remanere: Να κλικεί θ Οριςτικι Μζλλοντα και υντελεςμζνου 
Μζλλοντα. 

10.iubet, imperat, nuntiant: απαρζμφατο Ενεςτϊτα και Παρακειμζνου. 
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ΚEIMENO 13- LECTIO XIII –  ΠΩ Η ΓΝΩΗ ΝΚΚΗΕ ΣΗ ΔΕΚΚΔΑΚΜΟΝΚΑ 

Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem 
gerēbat. Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum terror 
animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de 
caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo 
exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam 
Pauliānam victoriam dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor 
adversarios vincere potuit! 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ 

1. Να γραφοφν οι ηθτοφμενεσ πτϊςεισ:  

 Sulpicius: γενικι και κλθτικι  ενικοφ αρικμοφ 

 Luci Aemili Pauli: κλθτικι  ενικοφ αρικμοφ 

 Persen: να κλίνετε τον τφπο (να αναγνωρίςετε τον τφπο  και γραμματικά). 

 Serena nocte: γενικι και αφαιρετικι  πλθκυντικοφ αρικμοφ 

 repentīnum monstrum: Να κλικεί θ ςυνεκφορά. 

 militum: κλθτικι ενικοφ και γενικι πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 exercitus: γενικι και κλθτικι πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 caeli: Να επιςθμάνετε τθσ ιδιαιτερότθτα του τφπου και ςτθ ςυνζχεια να τον 
κλίνετε ςτουσ δφο αρικμοφσ. 

 ratione: ονομαςτικι και δοτικι ενικοφ αρικμοφ. 

 statu: αιτιατικι ενικοφ και γενικι πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 motibus: δοτικι  ενικοφ αρικμοφ. 

 eo modo: ονομαςτικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 alacrem: ονομαςτικι και αφαιρετικι ενικοφ αρικμοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ. 

 liberales artes: αφαιρετικι ενικοφ, δοτικι πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 aditum:  γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 illustrem illam Paulianam victoriam: γενικι ενικοφ αρικμοφ. 

 metum: ονομαςτικι πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 imperator:  αιτιατικι του ενικοφ αρικμοφ. 

2. exercitus alacer: Να κλίνετε τθ ςυνεκφορά. 
3. ratione, metum, imperator, adversarios, exercitus: Να κλικοφν. 
4. Luci Aemili Pauli, serena nocte, liberales artes: Να κλικοφν. 
5. erat, potuit: Να κλίνετε όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ προςτακτικισ. 

6. gerēbat: Να γράψετε το ίδιο πρόςωπο ςτουσ άλλουσ χρόνουσ τθσ οριςτικισ 
και υποτακτικισ. 

7. invaserat,  dedērunt: Να κλίνετε τουσ ςυντελικοφσ χρόνουσ ςτθν ίδια 
ζγκλιςθ και να γράψετε τα απαρζμφατα τθσ ίδιασ φωνισ. 

8. gerebat, amiserat, dederunt, vicerat, potuit: Να γίνει χρονικι 
αντικατάςταςθ. 
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9. amiserat, dederunt: να γραφοφν τα απαρζμφατα όλων των χρόνων. 

10. erat, amiserat, disputavit, dederunt, potuit: Να γίνει χρονικι αντικατάςταςθ 
(Χ.Α.) και να γραφοφν οι μετοχζσ τθσ ίδιασ φωνισ. 

11. defecerat, invaserat, amiserat, vicerat : να γραφεί το βϋ ενικό, ςτθν 
υποτακτικι και προςτακτικι του ενεςτϊτα ςτθ ίδια φωνι. 

12. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι:  

 erat:  βϋ ενικό οριςτικισ και υποτακτικισ υπερςυντελίκου. 

 gerebat: βϋ πλθκυντικό οριςτικισ παρατατικοφ τθσ πακθτικισ φωνισ. 

 defecerat: βϋ ενικό  ενεςτϊτα και μζλλοντα ςτθν οριςτικι πακθτικισ φωνισ. 

 invaserat: αϋ πλθκυντικό οριςτικισ μζλλοντα τθσ ενεργθτικισ φωνισ. 

 amiserat: γϋ πλθκυντικό οριςτικισ παρακειμζνου και των δυο φωνϊν. 

 misit: αϋ πλθκυντικό ενεςτϊτα οριςτικισ και υποτακτικισ τθσ ενεργθτικισ 
φωνισ και μετοχζσ όλων των χρόνων και ςτισ δυο φωνζσ, αφαιρετικι 
ςουπίνο, αιτιατικι γερουνδίου. 

 dederunt: αϋ ενικό ενεςτϊτα και των δυο φωνϊν. 

 vincere: γϋ πλθκυντικό παρακειμζνου ενεργθτικισ φωνισ και 
υπερςυντελίκου πακθτικισ φωνισ. 

 potuit:  γϋ πλθκυντικό οριςτικισ παρακειμζνου και ςυντελεςμζνου μζλλοντα 
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ΚΕΚΜΕΝΟ 14- LECTIO XIV: ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΟΝΕΚΡΟ 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antonii fuerat, Athenas 
confugit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species 
horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, 
similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque 
eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e 
somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi 
neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. 
Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confrimavit. Nam Octavianus supplicio 
capitis eum adfecit. 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ 

1. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι: 

 bellum Actiacum  γενικι ενικοφ και ονομαςτικι πλθκυντικοφ                    
                        

 Cassius Parmensis να κλικεί θ ςυνεκφορά 
 qui να κλικεί ο πλθκυντικόσ του ουδετζρου γζνουσ 
 exercitu γενικι και αιτιατικι ενικοφ και πλθκυντικοφ 
 animum sollicitum ονομαςτικι ενικοφ και αιτιατικι πλθκυντικοφ 
 somno γενικι ενικοφ 
 species horrenda να κλικεί θ ςυνεκφορά   
 se να γραφοφν πλάγιεσ πτϊςεισ του βϋ προςϊπου και ςτουσ δυο αρικμοφσ 
 ingentis magnitudinis αφαιρετικι ενικοφ 
 facie squalida να κλικεί θ ςυνεκφορά 
 similem αφαιρετικι ενικοφ και αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ 

και παρακετικι αντικατάςταςθ ςτο ίδιο γζνοσ ,πτϊςθ και αρικμό. Να γραφεί 
και το επίρρθμα ςτο κετικό βακμό. 

 effigiei να κλικεί 
 mortui αιτιατικι και αφαιρετικι ενικοφ 
 quem oνομαςτικι πλθκυντικοφ κθλυκοφ και ουδετζρου, δοτικι 

πλθκυντικοφ αρςενικοφ 
 Cassius γενικι ενικοφ 
 nomen πλάγιεσ πτϊςεισ ενικοφ και πλθκυντικοφ 
 Eius γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ και ςτα 3 γζνθ 
 ille να κλικεί το αρςενικό και το ουδζτερο 
 neminem να κλικεί και ςτα 3 γζνθ 
 eandem speciem γενικι ενικοφ 
 paucis παρακετικι αντικατάςταςθ 
 res ipsa να κλικεί θ ςυνεκφορά 
 fidem να κλικεί 
 somnii να κλικεί 
 supplicio να επιςθμανκεί θ ιδιαιτερότθτα του τφπου και να κλικεί ςτον ενικό 
 capitis αιτιατικι πλθκυντικοφ 
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2. qui, ei, se, ille, neminem, ipsα: να γραφοφν οι πλάγιεσ πτϊςεισ και ςτουσ 
δυο αρικμοφσ, ςτο αρςενικό και ουδζτερο γζνοσ. 

3. Cassius Parmensis, exercitu, ingentis magnitudinis, species, facies qualida, 
Paucis diebus, res ipsa, capitis: να κλικοφν 

4. Confugit, dederat, venire, aspexit, concepit, viderant, excitavit : να γίνει 
χρονικι αντικατάςταςθ και να γραφοφν οι μετοχζσ και τα απαρζμφατα τθσ 
ίδιασ φωνισ, 

5. Να γραφοφν τα παρακετικά κακϊσ και τα επιρριματά τουσ ςτο κετικό 
βακμό: 

 paucus –a –um 
 sollicitus –a –um 

6. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι:  

 fuerat : βϋ και γϋ ενικό του μζλλοντα οριςτικισ, υποτακτικισ και 
προςτακτικισ. 

 confugit:  αϋ και γϋ πλθκυντικό οριςτικισ παρακειμζνου και των δυο φωνϊν 

 dederat: γϋ πλθκυντικό οριςτικισ του μζλλοντα και των δυο φωνϊν 

 apparuit: βϋ πλθκυντικό οριτικισ του υπερςυντελίκου τθσ ενεργθτικισ 
φωνισ και τα απαρζμφατα όλων των χρόνων. 

 Existimavit: βϋ ενικό οριςτικισ μζλλοντα και βϋ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα. 

 aspexit: βϋ ενικό  παρακειμζνου τθσ πακθτικισ φωνισ 

 concepit: βϋ πλθκυντικό παρατατικοφ και των δυο φωνϊν. 

 excitavit: αϋ πλθκυντικό ςυντελεςμζνου μζλλοντα τθσ ενεργθτικισ φωνισ 

 viderant: βϋ πλθκυντικό οριςτικισ και υποτακτικισ παρακειμζνου και των 
δυο φωνϊν. 

 adfecit: βϋενικό του μζλλοντα τθσ πακθτικισ  φωνισ. 

7. qui, ei, se, ille, neminem, ipsa: να γραφοφν οι πλάγιεσ πτϊςεισ ενικοφ και 
πλθκυντικοφ και ςτα 3 γζνθ. 
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ΚΕΚΜΕΝΟ 20- LECTIO XX: ΠΚΩ ΑΠΟ ΣΚ ΚΟΤΡΣΚΝΕ Θ ΠΩ Ο ΚΛΑΤΔΚΟ 

ΕΓΚΝΕ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ 

Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. 
Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est 
Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et 
inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; 
eum latentem adgnōvit; extractum imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad 
commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra delātus est tristis et trepidus, dum 
obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. Postero die Claudius imperātor factus 
est. 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ  

1.Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται: 

Claudius: γενικι  και κλθτικι ενικοφ 

aetatis: γενικι πλθκυντικοφ 

imperium: γενικι ενικοφ, αιτιατικι πλθκυντικοφ 

mirabili quodam casu: τθ γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ τθσ ςυνεκφοράσ 

insidiatoribus: δοτικι ενικοφ 

cui: αιτιατικι ενικοφ ςτο ίδιο γζνοσ 

nomen: κλθτικι πλθκυντικοφ 

proximum:  το επίρρθμα ςτο ςυγκριτικό βακμό και να γραφοφν οι τρεισ βακμοί του 
επικζτου ςτο  κθλυκό γζνοσ 

foribus: ονομαςτικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ 

tristis:  να γραφεί θ αφαιρετικι ενικοφ και θ αιτιατικι πλθκυντικοφ και το το 
επίρρθμα ςτο κετικό και τον υπερκετικό βακμό 

postero die: τθν αντίςτοιχθ πτϊςθ τθσ ςυνεκφοράσ ςτον άλλο αρικμό, βάηοντασ το 
επίκετο ςτον ςυγκριτικό και υπερκετικό βακμό 

pedes:  ονομαςτικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ 

obvia turba: γενικι ενικοφ 

Postero die:  να γραφεί θ ονομαςτικι και γενικι πλθκυντικοφ 

His: ονομαςτικι ενικοφ και πλθκυντικοφ ςε κθλυκό και ουδζτερο γζνοσ 
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2.Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται: 

praetenta: αϋ πλθκυντικό οριςτικισ μζλλοντα 

exclusus: βϋ ενικό οριςτικισ ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι,  βϋ πλθκυντικό του 
παρακειμζνου τθσ πακθτικισ φωνισ 

cepit: βϋ ενικό προςτακτικισ του ενεςτϊτα πακθτικισ φωνισ, βϋ ενικό  οριςτικισ 
ενεςτϊτα και μζλλοντα πακθτικισ φωνισ. 

recesserat: γ ϋενικό του μζλλοντα τθσ ενεργθτικισ φωνισ 

est: να γραφοφν οι ονοματικοί τφποι και να κλικεί θ προςτακτικι ενεςτϊτα και 
μζλλοντα 

exterritus: το γϋ πλθκυντικό προςτακτικισ μζλλοντα βϋ ενικό του υπερςυντελίκου 
ςτθν ίδια φωνι 

prorepsit: γϋ πλθκυντικό του ενεςτϊτα και ςτισ  δυο φωνζσ και να κλικεί το 
γεροφνδιο 

abdidit: αϋπλθκυντικό οριςτικισ και υποτακτικισ του παρατατικοφ τθσ ενεργθτικισ 
φωνισ 

Discurrens: γϋ ενικό  του ςυντελεςμζνου μζλλοντα τθσ ενεργθτικισ φωνισ 

animadvertit: αϋ πλθκυντικό του παρακειμζνου.  

adgnovit: γ ϋπλθκυντικό  υποτακτικισ και προςτακτικισ του μζλλοντα. 

salutavit: γϋ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα και οριςτικισ του μζλλοντα ενεργθτικισ 
φωνισ 

adduxit: αϋ πλθκυντικό υποτακτικισ υπερςυντελίκου και ςτισ δυο φωνζσ και μετοχι 
μζλλοντα. 

delatus est: το βϋ ενικό ςε όλεσ τισ εγκλίςεισ ενεςτϊτα και μζλλοντα 

moriturum: βϋ ενικό οριςτικισ και υποτακτικισ μζλλοντα, ονοματικοί τφποι του 
ριματοσ. 

miseratur: γϋ πλθκυντικό υποτακτικισ μζλλοντα, βϋ πλθκυντικό, τα ρθματικά 
ουςιαςτικά ςτθ φωνι που βρίςκεται 

factus est: προςτακτικι ενεςτϊτα, γϋ ενικό του ενεςτϊτα, τον αντίςτοιχο τφπο ςτθν 
άλλθ φωνι και το γερουνδιακό 
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3.mirabilis, proximum, tristis, trepidus, postero: Να γραφοφν  οι βακμοί των 
επικζτων ςτθν ονομαςτικι και τα αντίςτοιχα επιρριματα. 

4.mirabili quodam casu, Discurrens miles, Postero die: να κλικοφν οι ςυνεκφορζσ 
και ςτουσ δυο αρικμοφσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΑΚΗΕΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

18 
 

ΚΕΚΜΕΝΟ 25- LECTIO ΧΧV: ΠΩ ΕΝΑ ΤΚΟ ΣΑΙΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ 

ΚΑΣΑΣΡΑΦΕΚ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque 
patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex 
arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit 
«scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque 
cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae 
nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos 
ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam 
fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est. 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚH 

1. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι για τουσ παρακάτω τφπουσ ι τισ 
ςυνεκφορζσ: 

 quodam die: Να κλικεί θ ςυνεκφορά. 
 ficum praecocem: Ονομαςτικι και Αφαιρετικι ενικοφ, Ονομαςτικι, Γενικι 

και Δοτικι πλθκυντικοφ. 
 ostendens: Να γραφεί ο αντίςτοιχοσ τφποσ ςτο Μζλλοντα, να κλικεί το 

ςουπίνο και να γραφοφν τα απαρζμφατα όλων των χρόνων. 
 patribus: Να επιςθμανκεί θ ςθμαςιολογικι του ιδιαιτερότθτα και να γραφεί 

θ γενικι πλθκυντικοφ.                          
 arbore: Να κλικεί ςτισ πλάγιεσ πτϊςεισ του άλλου αρικμοφ. 
 recentem: Να κλικεί ςτο ίδιο γζνοσ και να γραφοφν τα παρακετικά του ςτο 

ίδιο γζνοσ, αρικμό και πτϊςθ. 
 prope: Να γραφοφν τα παρακετικά του τφπου. 
 muris: Ονομαςτικι και Γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ 
 periculum: Ονομαςτικι και  Αιτιατικι πλθκυντικοφ 
 Opibus: Nα κλικεί 
 urbis: Αφαιρετικι ενικοφ, Γενικι και Αιτιατικι πλθκυντικοφ                   
 nimia: Να γραφοφν οι πλάγιεσ πτϊςεισ και των δυο αρικμϊν ςτο ουδζτερο 

γζνοσ και να ςχθματιςτοφν τα παρακετικά του ίδιου τφπου. 
 vobis: Να γραφεί θ Γενικι πλθκυντικοφ. 
 Neminem: Γενικι και θ Κλθτικι ενικοφ και να κλικεί το ουδζτερο γζνοσ και 

ςτουσ δυο αρικμοφσ. 
 vos ipsi: Γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ τθσ ςυνεκφοράσ. 
 extremo discrimine: Αιτιατικι ενικοφ, Ονομαςτικι και Γενικι πλθκυντικοφ. 
 quo: Αιτιατικι ενικοφ και πλθκυντικοφ ςτο ίδιο 

γζνοσ.                                             
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2. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι: 

 attulit: βϋενικό του Ενεςτϊτα και του Μζλλοντα ςε όλεσ τισ  εγκλίςεισ, 
μετοχζσ και απαρζμφατα όλων των χρόνων και ςτισ δυο Φωνζσ. 

 ostendens: γϋπλθκυντικό τθσ Οριςτικισ του Παρακειμζνου και θ μετοχι του 
Μζλλοντα. Να κλικεί το ςουπίνο. 

 interrogo: αϋπλθκυντικό  Τποτακτικισ  του Μζλλοντα και γϋ πλθκυντικό ςτθν 
Προςτακτικι τθσ ίδιασ φωνισ  

 inquit: γϋενικό ςτθν Οριςτικι του Παρατατικοφ και του Μζλλοντα . 
 decerptam esse: βϋπλθκυντικό Οριςτικισ και Προςτακτικισ του Ενεςτϊτα 

τθσ ίδιασ φωνισ 
 putetis: Γενικι  και Αφαιρετικι του Γερουνδίου και Αφαιρετικι του ενικοφ 

αρικμοφ τθσ μετοχισ  Ενεςτϊτα ςτο κθλυκό γζνοσ 
 esse: γϋενικό Τποτακτικισ Ενεςτϊτα και Παρατατικοφ, να κλικεί θ 

Προςτακτικι Ενεςτϊτα και Μζλλοντα και να γραφεί το απαρζμφατο του 
Μζλλοντα. 

 dixissent: βϋενικό Προςτακτικισ Ενεςτϊτα και Μζλλοντα και των δυο 
φωνϊν. 

 scitote: βϋενικό Οριςτικισ Παρακειμζνου και να κλικεί θ Προςτακτικι 
Ενεςτϊτα. 

 habemus: Να γραφοφν οι ονοματικοί τφποι τθσ Πακθτικισ/μζςθσ φωνισ 
(όπου υπάρχουν περιφραςτικοί τφποι να λθφκεί υπόψθ το γζνοσ και ο 
αρικμόσ του υποκειμζνου) 

 cavete:  Σο  βϋενικό και το γϋπλθκυντικό  ςτθν Οριςτικι Παρακειμζνου και 
υντελεςμζνου Μζλλοντα τθσ ίδιασ φωνισ  και το γϋπλθκυντικό τθσ 
Τποτακτικισ του Παρακειμζνου. 

 tutamini: βϋενικό ςτθν Οριςτικι Τποτακτικι και Προςτακτικι Ενεςτϊτα και 
Μζλλοντα (να λθφκεί υπόψθ το υποκείμενο του ριματοσ ςτισ απαντιςεισ με 
περιφραςτικό τφπο). 

 nolite: βϋενικό Ενεςτϊτα και Παρακειμζνου ςτθν Οριςτικι και Τποτακτικι. 
 confidere: απαρζμφατα και μετοχζσ όλων των χρόνων (να λθφκεί υπόψθ το 

γζνοσ και ο  αρικμόσ του υποκειμζνου του ριματοσ). 
 deponite: βϋ ενικό και πλθκυντικό τθσ Οριςτικισ και Τποτακτικισ του 

Τπερςυντελίκου και ςτισ δυο φωνζσ. 
 credideritis: Να κλικεί το ςουπίνο και το γεροφνδιο και να γραφεί Αιτιατικι 

ενικοφ αρικμοφ του γερουνδιακοφ ςτο  ουδζτερο γζνοσ 
 consulturum esse: αϋ και βϋενικό Οριςτικισ και Τποτακτικισ Ενεςτϊτα  και 

Παρακειμζνου ςτθν ίδια φωνι 
 consulueritis: Να γίνει χρονικι αντικατάςταςθ ςτον τφπο και να κλικεί θ 

Προςτακτικι του Μζλλοντα 
 mementote: Να γραφοφν οι αρχικοί χρόνοι του ριματοσ, ο αντίςτοιχοσ 

τφποσ ςτον ενικό και το απαρζμφατο του ριματοσ. 
 sumptum est: Σο αϋκαι βϋενικό Οριςτικισ και Τποτακτικισ του Ενεςτϊτα 

Ενεργθτικισ Φωνισ και το απαρζμφατο του Παρακειμζνου και ςτισ δυο 
φωνζσ 
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KEIMENO 27 – LECTIO ΧΧVΚΚ: ΣΟ ΠΝΕΤΜΑ ΩΡΚΜΑΖΕΚ ΟΠΩ ΟΚ ΚΑΡΠΟΚ 

ΚΕΚΜΕΝΟ 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate 
recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui 
«Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et 
grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» 
inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae 
deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et 
acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et 
mollia, non matura mox fiunt sed putria».  

ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΕ ΑΚΗΕΚ 

1.Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται: 

  

  

TYΠΟ KEIMENOY 

  

ZHTOYMENO TYΠO 

  

AΠANTHH 

urbe γενικι   και αιτιατικι πλθκυντικοφ   

aetate γενικι πλθκυντικοφ   

qui Αιτιατικι και αφαιρετικι και ςτα 3 γζνθ   

grandi αιτιατικι  και αφαιρετικι ενικοφ ςτο ουδζτερο   

multo 
Ονομαςτικι και γενικι πλθκυντικοφ ςυγκριτικοφ 
βακμοφ ςτο ουδζτερο 

  

minor αιτιατικι  ενικοφ και πλθκυντικοφ ςτο ουδζτερο   

grandia Αφαιρετικι ενικοφ κθλυκοφ   

natu Ονομαςτικι και αιτιατικι ενικοφ 
 

duriora  Κδια πτϊςθ ςτουσ άλλουσ βακμοφσ ςτο κθλυκό 
 

acerbiora.  Αιτιατικι και αφαιρετικι ενικοφ ςτο αρςενικό 
 

meliora  Σο επίρρθμα ςτο κετικό 
 

pomis  Ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
 

ingeniis:  Γενικι ενικοφ 
 

nomen                             αιτιατικι πλθκυντικοφ 
 

mitia αφαιρ. ενικοφ 
 

matura  
Αιτιατικι ενικοφ ςτον υπερκετικό βακμό, κθλυκό 
γζνοσ  

 putria                        ονομαςτικι ενικοφ τρία γζνθ 
 

sibi Αφαιρετικι ενικοφ και πλθκυντικοφ αϋ και βϋ πρόςωπο  
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2.Να γράψετε τουσ αντίςτοιχουσ τφπουσ ςτουσ άλλουσ δφο βακμοφσ ςτο ίδιο 
γζνοσ και αρικμό: 

  

grandi 

multo  

minor  

sonora 

grandia 

duriora 

acerbiora 

meliora 

dura 

acerba 

mitia 

putria 

vieta 

mollia 

matura 

iucunda 

  

3.Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται: 

  

Venisset: 

Απαρζμφατα ίδιασ φωνισ (για 
τυχόν περιφραςτικοφσ τφπουσ να 
λθφκεί υπόψθ το γζνοσ και ο 
αρικμόσ του υποκειμζνου του 
ριματοσ) 

Recesserat: 

αϋ πλθκυντικό υποτακτικισ 
ενεςτϊτα  και βϋενικό του 
ενεςτϊτα τθσ προςτακτικισ τθσ 
ίδιασ φωνισ 

  

Devertit: 
Σα απαρζμφατα όλων των 
χρόνων και βϋ πλθκυντικό του 
μζλλοντα τθσ υποτακτικισ και 
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τθσ προςτακτικισ 

Dixit: 
Βϋ ενικό προςτακτικισ Ενεςτϊτα 
και Μζλλοντα και ςτισ δυο φωνζσ 

Scripsisset: 
Αϋ ενικό οριςτικισ μζλλοντα, 
 γενικι γερουνδίου και 
αφαιρετικι του ςουπίνου 

videri  
Απαρζμφατα όλων των χρόνων 
ςτθν ίδια φωνι 

aiunt :  

  

γϋενικό του παρατατικοφ τθσ 
οριςτικισ 

fore  

Ονοματικοί τφποι του 
ριματοσ(για τυχόν 
περιφραςτικοφσ τφπουσ να 
λθφκεί υπόψθ το γζνοσ και ο 
αρικμόσ του υποκειμζνου του 
ριματοσ) 

nascuntur: Μετοχζσ 

fiunt  
Εγκλιτικι αντικατάςταςθ και 
βϋενικό του ενεςτϊτα τθσ 
οριςτικισ και τθσ προςτακτικισ 

dicis :  

  

γϋ ενικό  οριςτικισ  των 
ςυντελικϊν χρόνων και των δυο 
φωνϊν 

paenitet : 

  
απαρζμφατα όλων των χρόνων 

inquit :  

  

δοτικι του ενικοφ αρικμοφ τθσ 
μετοχισ του ενεςτϊτα ςτο 
αρςενικό γζνοσ 

desideranti :  

  

γϋενικό του παρατατικοφ τθσ 
υποτακτικισ και των δυο φωνϊν 

gignuntur : 

αιτιατικι του γερουνδίου και 
αϋπλθκυντικό του παρακειμζνου 
τθσ οριςτικισ και τθσ 
υποτακτικισ (για τυχόν 
περιφραςτικοφσ τφπουσ να 
διατθρθκεί το γζνοσ και ο 
αρικμόσ του υποκειμζνου του 
ριματοσ) 
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Κείμενο 29– LECTIO XXIX: Ο ΟΚΣΑΒΚΑΝΟ, Ο ΠΑΠΟΤΣΗ ΚΑΚ ΣΟ 

ΚΟΡΑΚΚ 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit 
corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor imperator». 
Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. 
Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. 
Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere 
solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, 
cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis 
salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: 
«Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, 
quanti nullam adhuc emerat. 

ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΕ ΑΚΗΕΚ 

1. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω 
λζξεισ: 

parem salutationem: αφαιρετικι ενικοφ αρικμοφ, γενικι πλθκυντικοφ 

corvum:  τθν ίδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ 

milibus: ονομαςτικι, γενικι και αιτιατικι του ίδιου αρικμοφ 

 homo quidam: γενικι ενικοφ, ονομαςτικι πλθκυντικοφ 

Id exemplum: αιτιατικι πλθκυντικοφ 

 sutorem quendam: αιτιατικι πλθκυντικοφ 

haec verba: γενικι  και αφαιρετικι ενικοφ 

haec: θ ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό 
multum: ο υπερκετικόσ βακμόσ 
viginti milibus: θ ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
sutorem: θ ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό 
avis: αφαιρετικι ενικοφ και γενικι πλθκυντικοφ 
talium: θ ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό 
mentem: θ γενικι πλθκυντικοφ 
nullam: θ γενικι ενικοφ 

operam: Να επιςθμάνετε τθν ιδιαιτερότθτα του τφπου και να τον κλίνετε ςτον ίδιο 
αρικμό. 

sestertium, avis: Να κλικοφν. 
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2.  Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακζναν από τουσ ρθματικοφσ 
τφπουσ: 

rediret: ονοματικοί τφποι (για τυχόν περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το 
γζνοσ και ο αρικμόσ του υποκειμζνου του ριματοσ) και βϋ πλθκυντικό πρόςωπο τθσ 
προςτακτικισ ενεςτϊτα 

occurrit: αϋπλθκυντικό του παρατατικοφ και του παρακειμζνου τθσ υποτακτικισ τθσ 
ίδιασ φωνισ 

tenens: γϋενικό του ενεςτϊτα και του υπερςυντελίκου τθσ οριςτικισ και τθσ 
υποτακτικισ και των δυο φωνϊν , μετοχι μζλλοντα 

instituerat: βϋενικό του ενεςτϊτα τθσ προςτακτικισ τθσ ίδιασ φωνισ και δοτικι 
γερουνδίου 

dicere: βϋπλθκυντικό του ενεςτϊτα και του μζλλοντα τθσ προςτακτικισ 

interfuit: ονοματικοί τφποι (για τυχόν περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το 
γζνοσ και ο αρικμόσ του υποκειμζνου του ριματοσ) 

emere: ονομαςτικι πλθκυντικοφ  μετοχισ ενεςτϊτα ςτο κθλυκό γζνοσ, 
απαρζμφατα όλων των χρόνων ςτθ φωνι που βρίςκεται , αϋπλθκυντικό του 
παρατατικοφ και του ςυντελεςμζνου μζλλοντα τθσ οριςτικισ και των δυο φωνϊν 

emit: αφαιρετικι του γερουνδίου και του ςουπίνου 

incitavit: βϋενικό του μζλλοντα τθσ υποτακτικισ τθσ ίδιασ φωνισ 

doceret: το ίδιο πρόςωπο  υποτακτικισ  και προςτακτικισ μζλλοντα τθσ ίδιασ 
φωνισ  και γϋπλθκυντικό του μζλλοντα τθσ οριςτικισ τθσ μζςθσ φωνισ 

impendebat: γενικι γερουνδίου και απαρζμφατα και μετοχζσ τθσ μζςθσ φωνισ (για 
τυχόν περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το γζνοσ και ο αρικμόσ του 
υποκειμζνου του ριματοσ) 

respondebat: αϋ πλθκυντικό όλων των χρόνων τθσ υποτακτικισ (για τυχόν 
περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το γζνοσ και ο αρικμόσ του υποκειμζνου 
του ριματοσ) 

solebat: αϋ ενικό πρόςωπο οριςτικισ ςυντελεςμζνου μζλλοντα, γϋ  ενικό 
υποτακτικισ παρακειμζνου και  μετοχζσ όλων των χρόνων. 

perdidi: γϋενικό του παρατατικοφ και βϋ πλθκυντικό του υπερςυντελίκου τθσ 
υποτακτικισ και των δυο φωνϊν , αιτιατικι του γερουνδίου και αϋ πλθκυντικό του 
παρακειμζνου τθσ υποτακτικισ 
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didicit: βϋ πλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ παρατατικοφ τθσ ίδιασ φωνισ 

attulit: γϋ πλθκυντικό πρόςωπο οριςτικισ ςυντελεςμζνου μζλλοντα, προςτακτικι 
ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι, απαρζμφατα όλων των χρόνων. βϋ ενικό του μζλλοντα 
τθσ οριςτικισ και τθσ προςτακτικισ τθσ μζςθσ φωνισ 

venit: ονοματικοί τφποι τθσ ίδιασ (για τυχόν περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί 
υπόψθ το γζνοσ και ο αρικμόσ του υποκειμζνου του ριματοσ) 

 risit: αϋ πλθκυντικό πρόςωπο υποτακτικισ παρατατικοφ και υπερςυντελίκου τθσ 
οριςτικισ τθσ ίδιασ φωνισ 

audita: αφαιρετικι του ενικοφ αρικμοφ του γερουνδιακοφ του αρςενικοφ γζνουσ 

dixit: βϋ πλθκυντικό του ενεςτϊτα και του παρατατικοφ τθσ οριςτικισ τθσ μζςθσ 
φωνισ 

 

3. multum, parem, diu, cupidus, satis: Nα γράψετε τουσ αντίςτοιχουσ τφπουσ 
των άλλων βακμϊν. 
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ΚΕΚΜΕΝΟ 31– LECTIO XXXΚ: Η ΓΕΝΝΑΚΟΣΗΣΑ ΔΕ ΒΓΑΚΝΕΚ ΠΑΝΣΑ Ε 

ΚΑΛΟ 

ΚΕΚΜΕΝΟ 

 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is 
cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius 
eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus 
est; «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus 
Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate 
pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum 
transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum 
in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit. 

ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΕ ΑΚΗΕΚ  

Α. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι: 

nobili genere: ονομαςτικι ενικοφ, γενικι  και αιτιατικι πλθκυντικοφ τθσ 
ςυνεκφοράσ 

natus: αφαιρετικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ και οι μετοχζσ όλων των χρόνων 

exercitui: αιτιατικι πλθκυντικοφ 

castris: να δθλωκεί θ ετεροςθμία *διαφορά ςτθ ςθμαςία+ ενικοφ και 
πλθκυντικοφ 

και να γραφεί θ γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ 

Paulο: γενικι ενικοφ, αιτιατικι ενικοφ 

Filius: γενικι και κλθτικι ενικοφ, δοτικι πλθκυντικοφ 

Eius: ονομαςτικι πλθκυντικοφ ςτο ίδιο γζνοσ 

his verbis: ονομαςτικι ενικοφ και πλθκυντικοφ τθσ ςυνεκφοράσ 

proelio: γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ 

singularis proelii: ονομαςτικι ενικοφ        

virtute: κλθτικι ενικοφ 

adulescens: αφαιρετικι ενικοφ και παρακετικι αντικατάςταςθ 

viribus: αιτιατικι ενικοφ, αφαιρετικι ενικοφ και γενικι πλθκυντικοφ 
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suis: ίδια πτϊςθ ςτον ενικό αρικμό ςτο ουδζτερο γζνοσ. 

Iniussu: ονομαςτικι ενικοφ 

Certamen: ονομαςτικι και αφαιρετικι ενικοφ και αιτιατικι πλθκυντικοφ 

Hoste: γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ 

Morte: ονομαςτικι ενικοφ 

Pugnandi: να κλικεί 

Armis: ονομαςτικι και γενικι πλθκυντικοφ 

Fortior: Oι τρεισ βακμοί του επικζτου ςτθν αιτιατικι ενικοφ και γενικι 
πλθκυντικοφ και παρακετικι αντικατάςταςθ ςτο επίρρθμά του. 

 

Β. Να γραφοφν οι ηθτοφμενοι τφποι: 

Praefuit: βϋ ενικό Ενεςτϊτα και ονοματικοί τφποι του ριματοσ 

Abiret: βϋ ενικό και αϋ πλθκυντικό οριςτικισ και υποτακτικισ Ενεςτϊτα και 
Παρακειμζνου, απαρζμφατο Παρακειμζνου και τισ μετοχζσ του ςε ονομαςτικι 
και Γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ 

edixit: βϋενικό Προςτακτικισ Ενεςτϊτα 

abstinerent: αϋ πλθκυντικό οριςτικισ ςτον ίδιο χρόνο και το ςουπίνο 

lacessitus est: βϋ ενικό Οριςτικισ και Τποτακτικισ Ενεςτϊτα και Παρατατικοφ 
ςτθν άλλθ φωνι 

Congrediamur: ίδιο πρόςωπο, ίδιασ ζγκλιςθσ και αρικμοφ, ςτον Παρατατικό 

Cernatur: α) ςουπίνο , β) μετοχζσ όλων των χρόνων  και ςτισ δυο Φωνζσ 

Antecellat: γϋ πλθκυντικό Τποτακτικισ Παρατατικοφ 

Ruit: μετοχι Μζλλοντα και βϋ πλθκυντικό Τποτακτικισ ςε όλουσ τουσ χρόνουσ, 
όπου υπάρχει 

Petiverunt: αϋ ενικό Οριςτικισ Μζλλοντα 

Revertisset: Να γραφοφν οι ονοματικοί τφποι του ριματοσ 
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ΚΕΚΜΕΝΟ 34-LECTIO XXXIV: Ο ΚΚΠΚΩΝΑ Ο ΑΦΡΚΚΑΝΟ ΚΑΚ ΟΚ 

ΛΗΣΑΡΧΟΚ 

Cum Africānus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutātum ad 
eum venērunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, 
praesidium domesticōrum in tecto conlocāvit. Quod ut praedōnes 
animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni 
nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. Haec 
postquam domestici Scipiōni rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit. 
Praedōnes postes ianuae tamquam sanctum templum venerāti sunt et cupide 
Scipiōnis dextram osculāti sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae 
homines deis immortalibus consecrāre solent, domum revertērunt. 

ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΕ ΑΚΗΕΚ 

1. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ λζξεισ: 

complures: ονομαςτικι και γενικι ουδετζρου ςτον ίδιο αρικμό 
praedonum: κλθτικι ενικοφ 
ipsum: αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο γζνοσ που βρίςκεται  
praesidium: γενικι και κλθτικι ενικοφ 

domesticōrum: ονομαςτικι ενικοφ 

tecto: αιτιατικι πλθκυντικοφ 

voce: κλθτικι ενικοφ 

virtūtem: αφαιρετικι ενικοφ 

fores: ονομαςτικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ 
eosque: ίδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ  
postes: γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ 
templum: δοτικι πλθκυντικοφ  
armis: αιτιατικι πλθκυντικοφ  
homines: αφαιρετικι ενικοφ 

deis: κλθτικι ενικοφ, γενικι και κλθτικι πλθκυντικοφ 
immortalibus: αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ 
sanctum: να γραφοφν τα παρακετικά του επικζτου ςτθν ίδια πτϊςθ  
και γζνοσ και θ αιτιατικι του πλθκυντικοφ αρικμοφ ςτο ςυγκριτικό και ςτον 
υπερκετικό βακμό, ςτο γζνοσ που βρίςκεται.  
Cupide, forte: να γραφοφν τα παρακετικά του κάκε επιρριματοσ. 
existimasset: Να αιτιολογιςετε τθ ςφμπτυξθ του τφπου και να γράψετε τον ίδιο 
διαφορετικά.  
dextram: Να κάνετε παρακετικι αντικατάςταςθ του τφπου. 
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2. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ λζξεισ: 

Esset: γϋ πλθκυντικό προςτακτικισ μζλλοντα, 
βϋ ενικό υποτακτικισ παρακειμζνου 
salutatum: γενικι γερουνδίου 

venērunt: β πλθκυντικό υποτακτικισ μζλλοντα,  
γϋ ενικό υποτακτικισ παρακειμζνου,  
γϋενικό οριςτικισ ςυντελεςμζνου μζλλοντα 
existimasset: γϋ ενικό υποτακτικισ πακθτικοφ παρακειμζνου (να λθφκεί υπϋ 
όψιν το υποκείμενο)  
captum: βϋ ενικό οριςτικισ ενεςτϊτα πακθτικισ φωνισ 

animadvertērunt: απαρζμφατο παρακειμζνου,  
γϋ πλθκυντικό οριςτικισ ενεργθτικοφ υπερςυντελίκου 
nuntiavērunt: γϋ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα 

admirātum: απαρζμφατο μζλλοντα 

rettulērunt: βϋ ενικό προςτακτικισ ενεργθτικοφ ενεςτϊτα, 
βϋ ενικό οριςτικισ ενεςτϊτα πακθτικισ φωνισ 

reserāri: βϋ ενικό προςτακτικισ ενεςτϊτα. 

intromitti: γϋ πλθκυντικό υποτακτικισ υπερςυντελίκου 
iussit: β’ πλθκυντικό οριςτικισ μζλλοντα. 

venerāti sunt: β’ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα, ςουπίνο 

posuissent: μετοχι ενεςτϊτα, γερουνδιακό ςτθ δοτικι ενικοφ αρςενικοφ 
γζνουσ. 

consecrāre: δοτικι γερουνδίου 

solent: απαρζμφατο ενεργθτικοφ ενεςτϊτα,  
γϋ πλθκυντικό οριςτικισ υπερςυντελίκου,  
βϋ πλθκυντικό υποτακτικισ παρακειμζνου 

revertērunt: αφαιρετικι ςουπίνου. 
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KEIMENO 38-LECTIO XXXVIII: Η ΜΟΚΡΑ ΣΗ ΚΑΚΚΚΛΚΑ 

 Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit 
omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque 
dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi 
fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: 
«ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam 
mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in 
matrimonium duxit. 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΚ 

1.  Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 
uxor αιτιατικι ενικοφ, αφαιρετικι ενικοφ 
more prisco κλθτικι ενικοφ 
omen nuptiale αφαιρετικι ενικοφ, ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
sacello quodam γενικι ενικοφ, αιτιατικι πλθκυντικοφ 
nocte αιτιατικι ενικοφ 

Filiae δοτικι πλθκυντικοφ  
aliqua vox αιτιατικι πλθκυντικοφ 
proposito ονομαςτικι ενικοφ 
loco ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
puellae: ίδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ 

mea sede κλθτικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ 

Hoc dictum ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
res ipsa γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ 
matrimonium γενικι ενικοφ 

2. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 
petit  απαρζμφατο μζλλοντα και παρακειμζνου και αφαιρετικι ςουπίνου 
fecit  β ενικό προςτακτικισ ενεςτϊτα και βϋ ενικό οριςτικισ Ενεςτϊτα και 
παρακειμζνου Πακθτικισ φωνισ  
persedebat  αφαιρετικι ςουπίνου και απαρζμφατο μζλλοντα 
expectabat  βϋ πλθκυντικό προςτακτικισ μζλλοντα 
standi α πλθκυντικό υποτακτικισ υπερςυντελίκου και απαρζμφατο παρακειμζνου 
cederet απαρζμφατο παρακειμζνου, γεροφνδιο 
dixit βϋ ενικό προςτακτικισ ενεςτϊτα και μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι 
confirmavit γ ενικό υποτακτικισ μζλλοντα 
mortua est β ενικό οριςτικισ και υποτακτικισ ενεςτϊτα και μζλλοντα, γ πλθκυντικό 
προςτακτικισ μζλλοντα 
vixit απαρζμφατο ενεςτϊτα 
duxit β ενικό προςτακτικισ ενεςτϊτα  
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3. Να κλικοφν ςτον άλλο αρικμό ςτο ίδιο γζνοσ: 
 ipsa, sibi, hoc, is , quam  

4. Να γράψετε τουσ άλλουσ βακμοφσ επικζτων και επιρρθμάτων ( ίδιο γζνοσ, 
αρικμό, πτϊςθ ςτα επίκετα): longa, prisco, libenter, multum. 

5 . libenter: το αντίςτοιχο επίκετο ςτο κετικό βακμό και ςτα τρία γζνθ 

6. multum:   να γράψετε τουσ άλλουσ δφο βακμοφσ του επιρριματοσ 

7. mea sede: να αντικαταςτακεί θ αντωνυμία με τθν αντίςτοιχθ για πολλοφσ 
κτιτορεσ 

8. standi: Να αναγνωρίςετε τον τφπο γραμματικϊσ και να τον κλίνετε. 

9. Να κλικεί θ προςτακτικι ενεςτϊτα και μζλλοντα των ρθμάτων “duco” και 
“facio”. 
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ΚΕΚΜΕΝΟ 43- LECTIO ΧLIII: Η ΟΡΓΗ ΣΗ ΜΑΝΑ 

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix 
senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari 
hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? 
Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi 
non succurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniux 
liberique»? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, 
libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima 
futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet. 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ 

1. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 

hostem: γενικι και αιτιατικι  πλθκυντικοφ 

infelix senecta: γενικι και αφαιρετικι ενικοφ 

Hostem: γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ 

castris tuis: αφαιρετικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ τθσ ςυνεκφοράσ 

Castris: να επιςθμάνετε τθν ιδιαιτερότθτά του 

Exsulem: ονομαςτικι ενικοφ 

Primum: να γίνει παρακετικι αντικατάςταςθ 

hanc terram: γενικι ενικοφ, ονομαςτικι πλθκυντικοφ 

ingredienti : γενικι και αφαιρετικι ενικοφ 

Fines: αφαιρετικι ενικοφ, γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ 

minaci animo: ονομαςτικι ενικοφ 

conspectu: γενικι ενικοφ 

penates mei: γενικι πλθκυντικοφ 

illa moenia: γενικι πλθκυντικοφ 

domus: γενικι και αφαιρετικι ενικοφ, γενικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ 

mater: γενικι πλθκυντικοφ 

coniux: αιτιατικι και αφαιρετικι ενικοφ, ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
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liberi: γενικι και αιτιατικι πτϊςθ 

filium: γενικι και κλθτικι ενικοφ, δοτικι πλθκυντικοφ 

(in) libera (patria): τα παρακετικά ςτο αρςενικό, ςτθν ίδια πτϊςθ και να γραφοφν το 
επίκετο ςτθν ονομαςτικι και γενικι ενικοφ και ςτα τρία γζνθ και το επίρρθμα ςτουσ 
3 βακμοφσ του. 

Ego: αφαιρετικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ 

Nihil: να κλικεί ςτο ίδιο γζνοσ και ςτο αρςενικό ενικοφ 

Miserrima: να γραφεί θ ίδια πτϊςθ ςτουσ άλλουσ βακμοφσ. 

Hos: ονομαςτικι πλθκυντικοφ ουδετζρου.   

immatura mors: αφαιρετικι ενικοφ 

longa servitus: γενικι ενικοφ 

  

2. captiva, longa( το αϋ), infelix, infesto, libera (το βϋ), miserrima, immatura : να 
γραφοφν οι αντίςτοιχοι τφποι ςτον άλλο αρικμό 

3. Να κλικοφν : tuis, ego, nihil, hos 

4. Να γράψετε τουσ άλλουσ βακμοφσ: infelix, infesto, minaci, miserrima, longa 

5. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 

Sum: βϋ πλθκυντικό υποτακτικισ υπερςυντελίκου, ονοματικοί τφποι και 
προςτακτικι ενεςτϊτα και μζλλοντα 

Traxit: αϋ πλθκυντικό υποτακτικισ ενεςτϊτα και μζλλοντα Ε.Φ.,  βϋ πλθκυντικό 
οριςτικισ του μζλλοντα και του ςυντελεςμζνου μζλλοντα τθσ Π.Φ. 

viderem:  βϋ πλθκυντικό προςτακτικισ ενεςτϊτα, ςουπίνο και μετοχζσ όλων των 
χρόνων 

potuisti: γϋ πλθκυντικό υποτακτικισ ενεςτϊτα και παρατατικοφ, γϋ ενικό τθσ 
οριςτικισ του ενεςτϊτα και του ςυντελεςμζνου μζλλοντα 

populari: γϋ πλθκυντικό υποτακτικισ μζλλοντα, μετοχζσ όλων των χρόνων ςτθν 
αιτιατικι του ενικοφ 

genuit: ςουπίνο και αφαιρετικι ενικοφ μετοχϊν ςτο αρςενικό,  β ϋ πλθκυντικό τθσ 
υποτακτικισ του ενεςτϊτα και του υπερςυντελίκου. 
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Aluit: απαρζμφατο ενεςτϊτα, μετοχζσ ςτο ουδζτερο. 

Ingredienti: βϋ ενικό οριςτικισ ενεςτϊτα, γϋ πλθκυντικό του όλων των εγκλίςεων ςε 
Ενεςτϊτα και Μζλλοντα 

cecidit:  γϋ ενικό οριςτικισ ενεςτϊτα και μζλλοντα,  απαρζμφατα όλων των χρόνων 
τθσ ίδιασ φωνισ 

perveneras: βϋ πλθκυντικό υποτακτικισ ενεςτϊτα,  αφαιρετικι του γερουνδίου και 
αφαιρετικι του ςουπίνου 

succurrit: Να γίνει χρονικι αντικατάςταςθ 

 peperissem: μετοχι μζλλοντα ςτο αρςενικό 

non oppugnarētur: αϋ πλθκυντικό υποτακτικισ  ενεςτϊτα 

haberem: απαρζμφατο παρακειμζνου 

mortua: όλουσ τουσ ονοματικοφσ τφπουσ 

essem:  γϋ πλθκυντικό του παρατατικοφ τθσ οριςτικισ τθσ ενεργθτικισ 
περιφραςτικισ ςυηυγίασ 

pati: βϋ ενικό προςτακτικισ ενεςτϊτα 

futūra sum: να αναγνωριςτεί γραμματικά και να γραφεί θ υποτακτικι ζγκλιςθ ςε 
όλουσ τουσ χρόνουσ που τθν ςχθματίηουν 

possum: ονοματικοί τφποι 

pergis: βϋ πλθκυντικό των ςυντελικϊν χρόνων ςε όλεσ τισ εγκλίςεισ 

manet: γϋ πλθκυντικό υποτακτικισ παρακειμζνου και απαρζμφατα. 
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KEIMENO 45 –LECTIO XLV: ΜΚΑ ΕΠΚΣΟΛΗ ΣΑ ΕΛΛΗΝΚΚΑ 

ΑΝΑΠΣΕΡΩΝΕΚ ΣΟ ΗΙΚΚΟ ΣΩΝ ΠΟΛΚΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo 
res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. 
Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si 
adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In 
litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, costituit 
ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite 
conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut 
salutem sperent. 

ΑΚΗΕΚ ΓΡΑΜΜΑΣΚΚΗ 

1. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 

Captīvi: Ονομαςτικι ενικοφ και αιτιατικι πλθκυντικοφ 

periculo: Αιτιατικι πλθκυντικοφ 

res: Αφαιρετικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ 

quae: Ονομαςτικι ενικοφ και πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ 

cuidam: Αιτιατικι ενικοφ και  γενικι πλθκυντικοφ του ίδιου γζνουσ 

equitibus: Ονομαςτικι ενικοφ και αφαιρετικι ενικοφ. 

epistulā:  Αιτιατικι του άλλου αρικμοφ. 

nostra consilia: Ονομαςτικι ενικοφ και γενικι πλθκυντικοφ τθσ ςυνεκφοράσ. 

hostibus:  Γενικι και Αιτιατικι πλθκυντικοφ. 

Graecis litteris: Ονομαςτικι του ίδιου αρικμοφ και ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό 
τθσ ςυνεκφοράσ και να δθλωκεί θ ςθμαςιολογικι διαφορά που εφόςον αυτι 
προκφπτει. 

Legātum: Γενικι και αιτιατικι του άλλου αρικμοφ.  

amentum: Αιτιατικι πλθκυντικοφ. 

tragulae: Δοτικι του ίδιου αρικμοφ.  

castra:  Κδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ και να δθλωκεί θ ςθμαςιολογικι διαφορά.  
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se:  Κδια πτϊςθ του άλλου αρικμοφ και να κλικεί το βϋπρόςωπο τθσ αντωνυμίασ. 

Haec: Ονομαςτικι πλθκυντικοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ.  

casu: Γενικι ενικοφ. 

turrim:  Να γραφοφν οι πλάγιεσ πτϊςεισ και ςτουσ δυο αρικμοφσ.  

tertio: Αιτιατικι ενικοφ. 

quodam milite: Αιτιατικι ενικοφ, γενικι πλθκυντικοφ. 

Ille: Αιτιατικι ενικοφ, δοτικι πλθκυντικοφ. 

celeriter: Να γίνει παρακετικι αντικατάςταςθ και να γραφεί θ γενικι πλθκυντικοφ 
του κετικοφ βακμοφ ςτο κθλυκό γζνοσ. 

salute: Ονομαςτικι του ίδιου αρικμοφ.  

 

2. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 

cognoscit: γϋπλθκυντικό Οριςτικισ Παρακειμζνου, Τποτακτικισ Παρακειμζνου και 
Οριςτικισ  . Μζλλοντα και να κλικεί θ Προςτακτικι Μζλλοντα. 

gerantur:  Να γραφοφν οι ονοματικοί τφποι του ριματοσ. 

sit: Κλθτικι ενικοφ του αρςενικοφ γζνουσ τθσ μετοχισ Μζλλοντα. 

persuadet: βϋενικό οριςτικισ Παρακειμζνου και αφαιρετικι του ςουπίνου. 

deferat: Να κλικεί θ Προςτακτικι Ενεςτϊτα και Μζλλοντα ςτθν ίδια Φωνι και να 
γραφοφν τα απαρζμφατα ςε όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ Μζςθσ/Πακθτικισ Φωνισ, 
λαμβάνοντασ όπου χρειάηεται το υποκείμενο. 

Curat: αϋενικό καιπλθκυντικό Τποτακτικισ Ενεςτϊτα 

providet: γϋενικό Τποτακτικισ Παρακειμζνου και αιτιατικι του ςουπίνου και του 
γερουνδίου. 

interceptā: Να κλικεί θ Προςτακτικι Ενεςτϊτα ςτθν ίδια Φωνι. 

cognoscantur:  Να κλικεί θ Προςτακτικι Ενεςτϊτα ςτθν ίδια Φωνι και θ Τποτακτικι 
Μζλλοντα ςτθν άλλθ Φωνι. 

conscriptam: βϋπλθκυντικό Οριςτικισ Παρακειμζνου ςτθν άλλθ φωνι και 
απαρζμφατο μζλλοντα Ενεργθτικισ Φωνισ. 
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mittit: Κδιο πρόςωπο και ζγκλιςθ ςτον Παρακείμενο, αιτιατικι ςουπίνου και το 
αρςενικό γζνοσ του γερουνδιακοφ ςτθν αιτιατικι ενικοφ. 

monet: Αιτιατικι του ςουπίνου και αιτιατικι ενικοφ μετοχισ αρςενικοφ γζνουσ ςτον 
Παρακζιμενο τθσ άλλθσ Φωνισ 

adīre: βϋενικό Προςτακτικισ Ενεςτϊτα, βϋενικό και πλθκυντικό Οριςτικισ 
Παρακειμζνου και ονομαςτικι και αιτιατικι ενικοφ μετοχισ Ενεςτϊτα ςτο αρςενικό 
γζνοσ. Να γραφεί και το γεροφνδιο ςε όλεσ τισ πτϊςεισ του. 

non possit: αϋπλθκυντικό Οριςτικισ Παρατατικοφ και Τπερςυντελίκου και τα 
απαρζμφατα τθσ Ενεργθτικισ Φωνισ.  

adliget: βϋπλθκυντικό ςτθν ίδια ζγκλιςθ ςτον Παρατατικό τθσ ίδιασ Φωνισ.  

abiciat: βϋενικό Προςτακτικισ Ενεςτϊτα ίδιασ Φωνισ, Βϋενικό Οριςτικισ Ενεςτϊτα 
και Μζλλοντα ςτθ μζςθ/πακθτικι Φωνι.  

adfore: Να γραφοφν οι μετοχζσ όλων των χρόνων ςτο ουδζτερο γζνοσ, ονομαςτικισ 
και γενικισ ενικοφ, το απαρζμφατο Παρακειμζνου, το αϋενικό Οριςτικισ Μζλλοντα 
και το γϋ πλθκυντικό Τποτακτικισ Μζλλοντα 

costituit: Σο ςουπίνο και το γεροφνδιο ςτθν αφαιρετικι.  

adhaesit: Σα απαρζμφατα και οι μετοχζσ τθσ ίδιασ Φωνισ. 

conspicitur: γϋ πλθκυντικό Οριςτικισ Παρακειμζνου ςτθν άλλθ Φωνι. 

defertur: Απαρζμφατα μζςθσ/ πακθτικισ Φωνισ. 

perlegit: βϋενικό οριςτικισ Παρακειμζνου ςτθν ίδια Φωνι. 

adhortatur:  βϋπλθκυντικό υποτακτικισ Παρακειμζνου και Τπερςυντελίκου και να 
γραφουν οι μετοχζσ όλων των χρόνων.  

sperent: Σο γερουνδιακό πακθτικισ Φωνισ και το αϋενικό Οριςτικισ και 
Τποτακτικισ Μζλλοντα ςτθν Ενεργθτικι Φωνι. 
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Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για 

τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα εξετάσεις. Περιλαμβάνει ποικιλία ασκήσεων 

γραμματικής, σχετικές με όλα τα εξεταζόμενα φαινόμενα και 

σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης του Υπουργείου Παιδείας. 

 


