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ΚΕΚΜΕΝΟ 3– LECTIO ΚΚΚ: Η ΠΕΡΚΠΕΣΕΚΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1.filiam, superba, forma, sua, cum Nymphis, incolis, deo, ad scopulum, ad
Andromedam, calceis, pennatis, forma, puellae. Να χαρακτθρίςετε ςυντακτικά
όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ και να αναφζρετε τον όρο που προςδιορίηουν.
2.Να γράψετε όλουσ τουσ επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ του κειμζνου και ςτθ
ςυνζχεια να τουσ χαρακτθρίςετε ςυντακτικά αναφζροντασ παράλλθλα ποια μορφι
ζχουν (π.χ. εμπρόκετοσ επιρρθματικὀσ προςδιοριςμόσ κλπ.).
3.Να εντοπίςετε και να γράψετε όλα τα ριματα του κειμζνου που δεν ςυντάςςονται
με αντικείμενο ςε αιτιατικι.
4.Να εντοπίςετε ςτο κείμενο περιπτϊςεισ αυτοπάκειασ και να εξθγιςετε αν είναι
άμεςθ ι ζμμεςθ και γιατί.
5. Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι:
1.
2.
3.
4.

Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam.
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat.
(Perseus) puellam videt.
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat.

6. Να κλικεί θ αλλθλοπάκεια με ριμα το ‘’comparo’’.
7.forma (sua): Nα δθλωκεί θ ιςοδφναμθ ςυντακτικι εκφορά.
8.iratus: Να γράψετε και να αιτιολογιςετε τθ χρονικι βακμίδα τθσ μετοχισ και να
τθν αναλφςετε ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα πρόταςθ.
9.marinam, regia, pennatis: Να αναλυκοφν ςε δευτερεφουςα πρόταςθ.
10.ad oram, ad scopulum: Να αντικαταςτακοφν από τα ουςιαςτικά α) Roma, β)
Ephesus, γ) Italia δ) Carthago, χωρίσ να αλλάηει θ ςυντακτικι χριςθ.
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11.quae incolis nocet: α) Να χαρακτθρίςετε τθ δευτερεφουςα πρόταςθ (είδοσ,
ειςαγωγι, εκφορά, ςυντακτικόσ ρόλοσ). β) Να τθν ςυμπτφξετε ςε μετοχι.
12…Cum Nymphis se comparat/…belua ad Andromedam se movet: Ποιο
ςυντακτικό φαινόμενο εμφανίηεται ςτθν πρόταςθ αυτι αναφορικά με τθ χριςθ τθσ
αντωνυμίασ se; Να το εξθγιςετε. Να αντικαταςτακεί το ριμα από μζςο τφπο και να
γίνουν οι απαραίτθτεσ αλλαγζσ.
13.Να μετατραποφν οι προτάςεισ ςε απαρεμφατικζσ με εξάρτθςθ τισ φράςεισ τθσ
παρζνκεςθσ (άςκθςθ για τον ζλεγχο τθσ απαρεμφατικισ ςφνταξθσ)










Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; (Scriptor scribit, Cepheus
narrrat, Cepheus fertur)
“regia hostia deo placet!” (Oraculum incolis respondet)
Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam. (Scriptor
dicit/tradit, Neptunus dicit, Neptunus dicitur)
Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. (Scriptor tradit/dicit,
Cepheus et Cassiope dicuntur)
belua ad Andromedam se movet. (Scriptor narrat, belua dicitur)
Repente Perseus calceis pennatis advolat; (Scriptor scribit, Perseus narrat,
Perseus dicitur)
(Perseus) puellam videt et stupet forma puellae. (Scriptor dicit, Perseus dicit,
Perseus dicitur)
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. (Scriptor dicit, Perseus
dicit Perseus dicitur, Dicitur=ωσ απρόςωπο ρήμα)
Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent. (Scriptor narrat,
Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae dicunt, Cepheus, Cassiope et
incolae Aethiopiae dicuntur)

14. Perseus hasta beluam delet: Χρθςιμοποιϊντασ ζνα από τα παρακάτω
ουςιαςτικά (opera, auxilium) ςτθν κατάλλθλθ πτϊςθ και το oυςιαςτικό
incolae (πληθ.) να εκφράςετε τον προςδιοριςμό του μζςου αντικακιςτϊντασ
τθν αφαιρετικι οργανικι του οργάνου «hasta». Στθ ςυνζχεια να τον
εκφράςετε με τον ιςοδφναμό του τρόπο.
15.Να μετατραπεί θ πρϊτθ πρόταςθ ςε δευτερεφουςα υποκετικι και θ δεφτερθ
ςε κφρια πρόταςθ και να ςχθματιςτοφν και τα τρία είδθ υποκετικοφ λόγου:


Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis
nocet.

16.Να μετατραπεί θ πρϊτθ πρόταςθ τθσ παρακάτω περιόδου ςε δευτερεφουςα
αιτιολογικι:
Puellam videt et stupet forma puellae.
17. Να ςυμπτυχκεί ςε μετοχι θ υπογραμμιςμζνθ πρόταςθ:
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1. Puellam videt et stupet forma puellae.
2. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat.
18.forma sua: Nα δθλωκεί θ κτιςθ χωρίσ αυτοπάκεια.
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KEIMENO 7 – LECTIO VII– EΣΟΚΜΑΚΕ ΓΚΑ ΞΕΧΕΚΜΩΝΚΑΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1.Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι:
Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat.
Milites his verbis admonet.
2.Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: Να μετατρζψετε τθν
Eνεργθτικι ςε Πακθτικι ςφνταξθ (του απαρεμφάτου) κρατϊντασ αμετάβλθτο το
ριμα iubet και να επιςθμάνετε τθ ςθμαςιολογικι διαφορά που προκφπτει.
3.Να μετατραποφν οι προτάςεισ ςε απαρεμφατικζσ με εξάρτθςθ τισ φράςεισ τθσ
παρζνκεςθσ: (AΚΗΗ ΓΚΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΚΚΗ ΤΝΣΑΞΗ)
Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. (Plinius narrat,
Caesar dicit, Caesar dicitur).
Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. (Scriptor narrat, Caesar
narrat/Caesar dicit, Caesar dicitur).
Hostes adventare audio; (Caesar dicit, Caesar dicitur).
speculatores nostri eos prope esse nuntiant. (Plinius narrat).
hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt.
(Plinius narrat, Hostes dicunt, Hostes dicuntur/nuntiantur).
4.Nα ςυμπλθρωκοφν τα κενά με τον κατάλλθλο τφπο τθσ λζξθσ ςτθν αγκφλθ
ανάλογα με το ςυντακτικό τουσ ρόλο:
Caesar quattuor ex ________________ in Nerviis et tres in Belgis_______________[
conloco, legio ].
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Quattuor________________ in Nerviis hiemare imperat et tres in Belgis
________________ iubet. [ remaneo, legio ].
________________ omnes ________________ in________________ conlocare
iubet. [ hiberna, legatus, legio]
Speculatores________________ ________________ et prope eos esse nuntiant [
hostis, advento ].
Caesar cum ________________ ________________ fortiter repugnat
contra________________
[ suus, hostis, miles ςτον πλθκ. ]
Speculatores frumentum hostes________________ in ________________ et eos
________________ bellum nuntiant. [ castra, paro, importo ]
Caesar legiones propter________________ inopiam in ________________ et in
________________ conlocat [Nervii, Belgae, frumentum ]
5.ex quibus, tribus, frumentum, hostes (adventare), militum, perpetrare, esse: Να
χαρακτθριςτοφν ςυντακτικά και να αναφερκεί ο προςδιοριηόμενοσ όροσ.
6.propter frumenti inopiam: Να γραφεί θ ιςοδφναμθ ςυντακτικι εκφορά με όλουσ
τουσ δυνατοφσ τρόπουσ.
7.Ex quibus: να γραφεί θ ιςοδφναμθ ςυντακτικι εκφορά.
8.Vim hostium cavere debetis: Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςε Πακθτικι ςφνταξθ
με τθ βοικεια τθσ Πακθτικισ Περιφραςτικισ Συηυγίασ και να αιτιολογθκεί θ
επιλογι τθσ μορφισ του ποιθτικοφ αιτίου.
9.Σι γνωρίηετε για τθ ςφνταξθ των ρθμάτων iubeo και impero;
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ΚEIMENO 13- LECTIO XIII – ΠΩ Η ΓΝΩΗ ΝΚΚΗΕ ΣΗ ΔΕΚΚΔΑΚΜΟΝΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςε πακθτικι ςφνταξθ, όπου αυτό είναι
δυνατό.






Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen
regem gerebat.
Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus
fiduciam amiserat.
Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stelalrum lunaeque statu ac
motibus disputavit eoque modo execitum alacrem in pugnam misit.
Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam
dederunt.
Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere
potuit.

2. regem, nocte, subito, ob monstum, de motibus, stellarum, alacrem, in
pugnam, Romani, adversarios Να χαρακτθριςτοφν ςυντακτικά και να
αναφερκεί ο όροσ τον οποίο προςδιορίηουν.
3. gerēbat, vicerat: Να γράψετε τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ ςτισ οποίεσ
ανικουν τα ριματα και να τισ χαρακτθρίςετε ςυντακτικά (είδοσ, ειςαγωγι,
εκφορά, ςυντακτικόσ ρόλοσ).
4. Να εκφράςετε τον χρόνο και τον τόπο χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ μζςα
ςτθν αγκφλθ ςτο ςωςτό τουσ τφπο , εμπρόκετα ι απρόκετα.






Dux iusserat exercitum manere in castris … [ nox ]
Aemilius Paulus gessit bellum adversus Persen regem… * Graecia +*ΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΤΟΠΟ+
[ Ultimus annus ] belli Carthaginienses amiserunt omnem fiduciam.
Castra exercitus Romani … * mons + erant.
[Cannae ] Hannibal Romanos profligavit et vicit.
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5. Να μετατραπεί ςε μετοχικι θ πρόταςθ με τα μαφρα γράμματα:


Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen
regem gerebat.



Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus
fiduciam amiserat.
Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere
potuit.



6. Να εξαρτιςετε τισ παρακάτω προτάςεισ από τθν πρόταςθ : Valerius
Maximus scripsit in libris suis …/ V. Maximus narrat…*ΑΚΗΗ ΓΚΑ ΣΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΚΚΗ ΤΝΣΑΞΗ+







Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat.
Serena nocte subito luna defecerat.
Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus
fiduciam amiserat.
Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stelalrum lunaeque statu ac
motibus disputavit eoque modo execitum alacrem in pugnam misit.
Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam
dederunt.
*…+imperator adversarios vincere potuit.

7. Να εκφράςετε με δευτερεφουςα πρόταςθ το αίτιο:
Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam
amiserat.
8. Να μετατρζψετε τθν πρόταςθ με τα μαφρα γράμματα ςε χρονικι
χρθςιμοποιϊντασ το ςφνδεςμο ubi/ut ι postquam ανάλογα με τθ ςθμαςία
και να κάνετε τισ απαραίτθτεσ μεταβολζσ.





Serena nocte subito luna defecerat et terror animos milites invaserat.
Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus
fiduciam amiserat.
Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stelalrum lunaeque statu ac motibus
disputavit eoque modo execitum alacrem in pugnam misit.
Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere
potuit.

9. Να εκφραςτεί ο ςκοπόσ με τουσ άλλουσ δυνατοφσ τρόπουσ:




Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stelalrum lunaeque statu ac
motibus disputavit eoque modo execitum alacrem in pugnam misit
(Χρθςιμοποιϊντασ το ριμα pugno [1θσ ςυη]).
Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam
(Χρθςιμοποιϊντασ το ριμα vinco [3θσ ]).
13

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

10. qui bellum adversus Persen regem gerēbat: Να εκφραςτεί με ιςοδφναμο
τρόπο ο προςδιοριςμόσ τθσ εναντίωςθσ.
11. qui bellum adversus Persen regem gerēbat: Να αναλυκεί θ παράκεςθ ςε
δευτερεφουςα πρόταςθ.
12. ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat: Να εκφραςτεί με
ιςοδφναμουσ εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ ο εμπρόκετοσ επιρρθματικόσ
προςδιοριςμόσ του εξωτερικοφ αναγκαςτικοφ αιτίου.
13. Να αναλυκεί ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςε δευτερεφουςα αναφορικι
πρόταςθ ςτα ακόλουκα αποςπάςματα.



ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat …
Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam
dederunt
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ΚΕΚΜΕΝΟ 14- LECTIO XIV: ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΟΝΕΚΡΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να αναγνωριςτοφν οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ του κειμζνου
( ειςαγωγι, εκφορά, ςυντακτικι κζςθ).
2. Να εκφράςετε το χρόνο χρθςιμοποιϊντασ ωσ πρόκεςθ τθ λζξθ post.


Paucis post diebus res ipsa fidem somnii comfirmavit.

3. Να μετατραπεί ςε μετοχικι θ πρόταςθ με τα μαφρα γράμματα:




Vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda.
Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire
cupivit.
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit.

4. Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςε πακθτικι ςφνταξθ, όπου αυτό είναι
δυνατό.









Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda.
Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit.
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 confirmavit.
Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.
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5. Να μετατραποφν οι προτάςεισ ςε απαρεμφατικζσ με εξάρτθςθ τθ φράςθ
που βρίςκεται ςτθν παρζνκεςθ: *ΑΚΗΗ ΓΚΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΚΚΗ ΤΝΣΑΞΗ+










Post bellum Actiacum Cassius Parmensis Athenas confugit. (Cassius
Parmensis dicit, Cassius Parmensis fertur)
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida,
similem effigiei mortui. (Homines dicunt, Cassius Parmensis dicit)
Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cuρ (Cassius dicit, Cassius
dicitur)
Respondit ille se esse Orcum. ( Ille dicit)
Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. (Cassius narravit)
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. (Cassius dicit)
Illi neminem viderant. (Illi dixerunt)
Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. (Cassius
dicebat)
Octavianus supplicio capitis eum adfecit. (Octavianus narravit, Octavianus
dicitur/fertur)

6. Να εξαρτιςετε τισ παρακάτω προτάςεισ από τθν πρόταςθ: Valerius
Maximus scripsit in libris suis…











Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, Athenas confugit.
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida,
similem effigiei mortui.
…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 confirmavit.
Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.

7. Να αντικαταςτακεί ο προςδιοριςμόσ του τόπου με τθ λζξθ που είναι ςτθν
αγκφλθ και γίνουν οι αναγκαίεσ μεταβολζσ:




Post bellum Actiacum Cassius Parmensis , qui in exercitu M. Antonii fuerat,
Athenas confugit. [ Graecia-ae ]
Post bellum Actiacum Cassius Parmensis , qui in exercitu M. Antonii fuerat,
Athenas confugit. [ Roma-ae ].
Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda.

[ Athenae-arum ]
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Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda.

[ Asia-ae ].


Post bellum Actiacum Cassius Parmensis , qui in exercitu M. Antonii fuerat,
Athenas confugit [ Graecia, Roma, Hispania, domus ].

8. Post bellum Actiacum: Να γραφεί με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ
δθλϊνοντασ το «πριν».
9. Cassius Parmensis: Να αναλυκεί θ παράκεςθ ςε δευτερεφουςα πρόταςθ
10. Athenas confugit: Να αντικαταςτακεί το όνομα με τθ λζξθ Neapolis και Asia.
11. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species
horrenda: Να αναλυκεί ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςε δευτερεφουςα
αναφορικι πρόταςθ.
12. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida,
similem effigiei mortui.: Πϊσ κα δθλωνόταν το 1ο υπογραμμιςμζνο
ονοματικό ςφνολο, αν επρόκειτο για παροδικι ιδιότθτα; Πϊσ κα δθλωνόταν
το 2ο υπογραμμιςμζνο ονοματικό ςφνολο, αν επρόκειτο για μόνιμθ ιδιότθτα;
13. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis: Ο
προςδιοριςμόσ/ζκφραςθ τθσ ιδιότθτασ να αντικαταςτακεί με επίκετο
υπερκετικοφ βακμοφ.
14. Respondit ille se esse Orcum: Να εντοπίςετε το υποκείμενο του
απαρεμφάτου και να αιτιολογιςετε τθν πτϊςθ του. Να αντικαταςτιςετε
φςτερα το ριμα τθσ πρόταςθσ με το ριμα dicitur και να εξθγιςετε τισ
αλλαγζσ που προκφπτουν.
15. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confrimavit.: Να αντικαταςτιςετε
τθν υπογραμμιςμζνθ φράςθ με ιςοδφναμθ. τθ ςυνζχεια να τθν
μετατρζψετε, ϊςτε να δθλϊνει το «πριν»
16. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit: Να αντικαταςτιςετε τον
προςδιοριςμό τθσ ποινισ με τθ λζξθ mors[-rtis] ςτθν κατάλλθλθ μορφι και
να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.
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ΚΕΚΜΕΝΟ 20- LECTIO XX: ΠΚΩ ΑΠΟ ΣΚ ΚΟΤΡΣΚΝΕ Θ ΠΩ Ο ΚΛΑΤΔΚΟ ΕΓΚΝΕ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1.Να μετατρζψετε τθ ςφνταξθ ςτο άλλο είδοσ:








Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam
casu.
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 * να εννοθκεί ωσ υποκείμενο τθσ
ενεργθτικισ ςφνταξθσ που κα προκφψει το Illi…+

2.α) Nα χαρακτθρίςετε ςυντακτικά όλεσ τισ μετοχζσ του κειμζνου
β) Να αναλφςετε τισ μετοχζσ του κειμζνου ςτισ αντίςτοιχεσ δευτερεφουςεσ
προτάςεισ:







exclusus
exterritus
praetenta
discurrens
extractum
moritūrum

3.eum latentem adgnōvit; Να γραφεί ιςοδφναμθ προσ τθ μετοχι ςυντακτικι μορφι
4.Paulo post: Να γραφεί θ ιςοδφναμθ ςφνταξθ και να τραπεί, ϊςτε να δθλϊνει το
‘’πριν’’

18

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

5.mirabili casu, ad solarium proximum: Να μετατρζψετε τουσ επικετικοφσ
προςδιοριςμοφσ ςε αντίςτοιχεσ δευτερεφουςεσ προτάςεισ.
6.Claudius quinquagesimo anno aetātis suae, Hinc ad commilitōnes suos eum
adduxit: Να γραφοφν προτάςεισ με κτιςθ χωρίσ αυτοπάκεια.
7.in diaetam: Να επιλζξετε τθν ςυντακτικά ιςοδφναμθ μορφι χρθςιμοποιϊντασ τον
κατάλλθλο τφπο: domus, Neapolis, Ephesus, Creta, turris.
8.cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε τθν ιςοδφναμθ μορφι τθσ πρόταςθσ.
9.Να αναγνωρίςετε πλιρωσ ςυντακτικά τθ δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι
πρόταςθ του κειμζνου και να τθν ςυμπτφξετε ςε μετοχι.
10.rumore caedis: Να εκφράςετε τον προςδιοριςμό τθσ αιτίασ με ιςοδφναμουσ
τρόπουσ ςε εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ.
11.Να μετατρζψετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςε απαρεμφατικζσ με εξάρτθςθ
Cicero tradit/narrat…:



Paulo post rumore caedis Claudius exterritus prorepsit ad solarium proximum
et inter vela praetenta se abdidit.
Claudius ab his in castra delatus est tristis et trepidus.

12.Να τρζψετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςε απαρεμφατικζσ με εξάρτθςθ από το
ριμα που δίδεται ςτθν παρζνκεςθ:




Claudius quinquagessimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam
casu. (Claudius narrat/ dicitur)
Discurrens miles pedes eius animadvertit. (Μiles fertur)
Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam
casu:

( Homines dicunt…)
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ΚΕΚΜΕΝΟ 25- LECTIO ΧΧV: ΠΩ ΕΝΑ ΤΚΟ ΣΑΙΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΡΑΦΕΚ Η
ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να μετατραπεί ςε πακθτικι ςφνταξθ ςτισ παρακάτω περιόδουσ, όπου
είναι εφικτό:





Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine.
Tam prope a muris habemus hostem!
Itaque cavete periculum.
Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.

2. ostendensque patribus… inquit: Να αναλυκεί θ μετοχι ςε δευτερεφουςα
χρονικι πρόταςθ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.
3. «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore», «Cum omnes
recentem esse dixissent»: Να γίνει πλιρθσ αναγνϊριςθ των δευτερευουςϊν
προτάςεων, (είδοσ, ειςαγωγι, εκφορά, ςυντακτικόσ ρόλοσ).
4. Cum omnes recentem esse dixissent: Να γραφεί θ ιςοδφναμθ χρονικι
πρόταςθ.
5. «Atqui ante tertium diem»…α)Nα γραφεί θ ιςοδφναμθ ςυντακτικι μορφι,
β)Να αναδιατυπωκεί θ πρόταςθ δθλϊνοντασ τον ‘’πριν’’.
6. τισ παρακάτω προτάςεισ να εκφραςτεί θ απαγόρευςθ με κάκε δυνατό ι
ιςοδφναμο τρόπο:







«scitōte decerptam esse Carthagine.
Itaque cavēte periculum, tutamini patriam.
Opibus urbis nolīte confidere.
Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.
Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae
consulueritis.
Mementōte rem publicam in extrēmo discrimine quondam fuisse!»

7. Να αναλυκεί ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςε δευτερεφουςα αναφορικι
πρόταςθ:
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Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine
Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!

8. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine
ostendensque patribus… inquit: Να αντικαταςτακεί ο πρϊτοσ προςδιοριςμόσ
του τόπου με το όνομα Roma και ο δεφτεροσ με το όνομα Athenae-arum
ςτθν κατάλλθλθ μορφι (και δθλϊνοντασ τθν ίδια ςυντακτικι λειτουργία).
9. Να ςυμπτυχκεί ςε μετοχι θ παρακάτω υπογραμμιςμζνθ με ζντονθ γραφι
πρόταςθ:
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine
ostendensque patribus …inquit
10. Να μετατραπεί ςε δευτερεφουςα χρονικι πρόταςθ θ υπογραμμιςμζνθ με
ζντονθ γραφι κφρια πρόταςθ και να γίνουν οι απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςτθν
περίοδο:
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine
ostendensque patribus …inquit
11. Να μετατραπεί θ πρόταςθ ςε απαρεφματικι με εξάρτθςθ τισ φράςεισ που
βρίςκονται εντόσ των παρενκζςεων *ΑΚΗΗ ΓΚΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΚΚΗ ΤΝΣΑΞΗ):
 Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine
(Plinius narrat, Cato narrat, Cato dicitur)
 Tam prope a muris habemus hostem!». (Plinius narrat, Cato narrat)
 Statimque sumptum est Punicum bellum tertium. (Plinius narrat)
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KEIMENO 27 – LECTIO ΧΧVΚΚ: ΣΟ ΠΝΕΤΜΑ ΩΡΚΜΑΖΕΚ ΟΠΩ ΟΚ ΚΑΡΠΟΚ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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».

ΑΚΗΕΚ ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1.Να γίνει πλιρθσ αναγνϊριςθ των παρακάτω προτάςεων *είδοσ, ειςαγωγι,
εκφορά, ςυντακτικόσ ρόλοσ+:



Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset,
quae scripsisset

2.Να γίνει πλιρθσ αναγνϊριςθ των παρακάτω προτάςεων *είδοσ, ειςαγωγι,
εκφορά, ςυντακτικόσ ρόλοσ+:



Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset,
quae scripsisset

3.desideranti: Να αναλυκεί θ μετοχι ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα πρόταςθ
4.Να ςυμπτυχκοφν ςε μετοχι οι παρακάτω προτάςεισ :




quae scripsisset.
quae deinceps scribam.
quae dura et acerba nascuntur,

5.Να γράψετε το ςυντακτικό ρόλο των παρακάτω υπογραμμιςμζνων λζξεων:



qui multo minor natu erat
neque id me sane paenitet;

6.Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςε πακθτικι ςφνταξθ και αντίςτροφα:
α) Accius…tragoediam suam…ei desideranti legit.
β) Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae (Accius) scripsisset.
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γ) Μeliora enim fore spero, quae deinceps scribam.
quae deinceps scribam
δ) quae dura et acerba nascuntur, post fiunt ( να κεωρθκεί το natura ωσ απρόκετθ
αφαιρετικι του ποιθτικοφ αιτίου) mitia et iucunda ; sed quae (natura: απρόκετθ
αφαιρετικι του ποιθτικοφ αιτίου) gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox
fiunt sed putria”.
7.Να κάνετε τισ απαραίτθτεσ μεταβολζσ που απαιτοφνται , αν το ριμα με τα
μαφρα γράμματα αντικαταςτακεί από το ριμα που βρίςκεται εντόσ
παρενκζςεωσ. Να αιτιολογθκοφν οι μεταβολζσ που επιφζρατε.
Τum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen
ea sibi duriora et acerbiora. [ dicit ]
8.Α)Να αντικαταςτιςετε τθν λζξθ / φράςθ με τα μαφρα γράμματα με αυτζσ που
βρίςκονται εντόσ τθσ παρζνκεςθσ κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ μεταβολζσ.
Β)Ποια αλλαγι κα κάνατε, αν παραλείπατε τθ λζξθ urbe ςτθ φράςθ ex urbe
Roma;
Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate
recesserat, devertit ad eum.
(ex urbe Roma: να αντικαταςτακεί από τα : α) domus β) Athenae γ) Italia, δ) Roma,
ε)Νeapolis, ϊςτε να εκφράηεται θ ίδια επιρρθματικι ςχζςθ.
Tarentum : να αντικαταςτακεί από τα : α) domus β) Athenae γ) Italia, δ) Neapolis
ε)urbs, ϊςτε να εκφράηεται θ ίδια επιρρθματικι ςχζςθ.)
9.«neque id me paenitet»:Να αντικαταςτιςετε το ‘’id’’ με τθν περίφραςθ
“tragoedia mea’’ και “ liber meus ” ςτθ ςωςτι πτϊςθ και να αιτιολογιςετε τισ
αλλαγζσ.
10.quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; : να αναδιατυπωκεί
το απόςπαςμα, αφοφ μετατραπεί θ δευτερεφουςα αναφορικι πρόταςθ ςε
δευτερεφουςα υποκετικι που να δθλϊνει υπόκεςθ πικανι.
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ΚΕΚΜΕΝΟ 29– LECTIO XXIX: Ο ΟΚΣΑΒΚΑΝΟ, Ο ΠΑΠΟΤΣΗ ΚΑΚ ΣΟ ΚΟΡΑΚΚ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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.

ΑΚΗΕΚ ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να γίνει ςυντακτικι αναγνϊριςθ (ειςαγωγι, εκφορά, αιτιολόγθςθ εκφοράσ,
ςυντακτικόσ ρόλοσ) των παρακάτω δευτερευουςϊν προτάςεων του κειμζνου:




ut corvum … salutationem.
quotiescumque … respondebat.
quanti … emerat.

2. Να γίνει θ πλιρθσ ςυντακτικι αναγνϊριςθ των παρακάτω λζξεων/φράςεων:
imperator, Caesaris, sestertium, pecuniae, salutationum, verborum, domini, quanti,
venit corvo in mentem verborum
4. homo quidam ei occurrit corvum tenens: Να αντικαταςτακεί θ μετοχι με :
α)δευτερεφουςα αναφορικι πρόταςθ β) με δευτερεφουςα χρονικι πρόταςθ που κα
δθλϊνει το ςφγχρονο και μάλιςτα ςυνεχιηόμενθ πράξθ ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ
ςυμβαίνει μια άλλθ πράξθ.
5. post victoriam Actiacam: α) να αντικαταςτακεί θ πρόκεςθ, ϊςτε να δθλϊνεται
το «πριν» β) να αντικαταςτακεί ο εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ με δευτερεφουςα
πρόταςθ και ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ με προςδιοριςμοφσ τθσ ςτάςθσ ςε τόπο
(Νeapolis : όνομα πόλθσ και Creta=Κριτθ).
6. Romam: Να αντικαταςτακεί ο τφποσ με το όνομα Athenae-arum δθλϊνοντασ
ςτάςθ ςε τόπο.Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus
sestertium eum emit: να μετατραπεί θ δεφτερθ κφρια πρόταςθ ςε δευτερεφουςα
ςυμπεραςματικι (ςτθν κφρια να προςτεκεί το ποςοτικό επίρρθμα tam)
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7. Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari
attulit: να μετατραπεί θ πρϊτθ κφρια πρόταςθ ςε δευτερεφουςα υποκετικι, ϊςτε
να δθλϊνεται υπόκεςθ αντίκετθ του πραγματικοφ ςτο παρελκόν.
8.quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam
perdidi» : να μετατραπεί θ πρϊτθ κφρια πρόταςθ ςε δευτερεφουςα υποκετικι,
ϊςτε να δθλϊνεται : α)ανοιχτι υπόκεςθ ςτο παρελκόν β) υπόκεςθ δυνατι ι
πικανι.
9.itaque viginti milibus sestertium eum emit. να αντικαταςτακεί ο προςδιοριςμόσ
τθσ αξίασ με τθ λζξθ ( maximum pretium)
Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti: να αντικαταςτακεί ο
προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ με τθ λζξθ «multum» και με τoυσ τφπουσ «quattuordecim
sestertii».
Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem:
να αντικαταςτακεί θ δευτερεφουςα με το κατάλλθλο απαρζμφατο.
10.Audita (salutatione): να αναλυκεί θ μετοχι ςε δευτερεφουςα πρόταςθ με όλουσ
τουσ δυνατοφσ τρόπουσ.
11.Ave, Caesar, victor imperator: Να αναλυκεί θ παράκεςθ ςτθν αρμόηουςα
δευτερεφουςα πρόταςθ
12.Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret: Να γραφεί θ
ιςοδφναμθ δευτερεφουςα πρόταςθ .
13. Να ςυμπτυχκοφν ςε μετοχι οι παρακάτω προτάςεισ:



Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret,
quotiescumque avis non respondebat

14. Να μετατρζψετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςτθν αντίκετθ ςφνταξθ.








eum instituerat haec dicere.
itaque viginti milibus sestertium eum emit.
Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem
salutationem.
Diu operam frustra impendebat;
«Oleum et operam perdidi».
Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari
attulit.
…emit avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.
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ΚΕΚΜΕΝΟ 31– LECTIO XXXΚ: Η ΓΕΝΝΑΚΟΣΗΣΑ ΔΕ ΒΓΑΚΝΕΚ ΠΑΝΣΑ Ε ΚΑΛΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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.

ΑΚΗΕΚ ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. paulo post: Να γράψετε τθν ιςοδφναμθ ςφνταξθ.
2. filius eius: Να εκφραςτεί θ κτιςθ με αυτοπάκεια.
3. *…+a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: Να μετατραπεί θ ςφνταξθ
ςε Ενεργθτικι.
4. ut singularis proelii eventu cernatur:
α) Να αιτιολογθκεί θ ειςαγωγι, εκφορά και ςυντακτικόσ ρόλοσ τθσ πρόταςθσ
αυτισ.
β) να γραφοφν οι ιςοδφναμοι τρόποι εκφοράσ του ςκοποφ.
5. confisus et…permotus: Να αναλυκοφν οι μετοχζσ ςτθν αντίςτοιχθ
δευτερεφουςα πρόταςθ και να αιτιολογθκεί θ απάντθςθ που δϊςατε.
6. hoste: να γραφεί ο βϋ όροσ ςφνταξθσ με ιςοδφναμο τρόπο.
7. cum in castra revertisset: Να αναγνωριςτεί πλιρωσ θ πρόταςθ αυτι
(ειςαγωγι, εκφορά και ςυντακτικόσ ρόλοσ) και να γραφεί θ ιςοδφναμι τθσ.
8. cuius opera: Να γράψετε τθν ιςοδφναμθ ςφνταξθ.
9. morte: Να αντικαταςτακεί θ ποινι με το ουςιαςτικό caput
10. Nα αναγνωριςτεί θ ςυντακτικι κζςθ κάκε τφπου που βρίςκεται ςε
αφαιρετικι πτϊςθ και να αναφερκεί ο όροσ που προςδιορίηει.
11. Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus: Στο παραπάνω
απόςπαςμα να αναγνωρίςετε τουσ όρουσ που μποροφν να αναλυκοφν ςε
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δευτερεφουςα αναφορικι πρόταςθ, να αναφζρετε τον ςυντακτικό τουσ ρόλο
και να τουσ αναλφςετε ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα αναφορικι.
13. Bello Latino: Να αιτιολογθκεί ο προςδιοριςμόσ του χρόνου.
14. Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum
praefuit: Να αναδιατυπϊςετε τθν παραπάνω περίοδο μετατρζποντασ τθν ςε
ευκεία ερϊτθςθ (ολικισ αγνοίασ), με όλουσ τουσ ιςοδφναμιυσ τρόπουσ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 34-LECTIO XXXIV: Ο ΚΚΠΚΩΝΑ Ο ΑΦΡΚΚΑΝΟ ΚΑΚ ΟΚ ΛΗΣΑΡΧΟΚ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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.

ΑΚΗΕΚ ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να γίνει ςυντακτικι αναγνϊριςθ των παρακάτω τφπων του κειμζνου:
praedonum, salutātum, ad eum, se, ipsum, eos, domesticōrum, ianuae [το πρϊτο],
audītu, fores, reserāri, deis, domum. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά, ϊςτε να
χαρακτθρίηεται πλιρωσ θ ςυντακτικι λειτουργία των λζξεων ι των προτάςεων που
δίνονται.
 praedonum είναι ………… ςτο……………………………………..
 salutātum είναι ………… που δθλϊνει ………………………….
 reserāri είναι ………… απαρ. ωσ……………… ςτο …………….
 eos είναι …………………….ςτο …………………………………………
 ad eum είναι ……………… ςτο ………………………………………..
 se είναι είναι …………………….ςτο ………………………………..
 ianuae είναι ……………… ςτο …………………………..………….
 audītu είναι αφαιρετικι του ……… που προςδιορίηει το ……
 domesticōrum είναι …………… ςτο…………………………………..
 ipsum είναι …….…………ςτο …………….……………………………..
 deis είναι …….…………ςτο …………….………………………………..
 domum είναι …….…………ςτο …………….…………………………..
 fores είναι …….…………ςτο …………….……………………………….
2. in Literno, domum: να αντικαταςτακεί από τα: α) Εphesus*-i+, β) Athenae, γ)
Gallia, ϊςτε να εκφράηεται θ ίδια επιρρθματικι ςθμαςία.
3. Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι ςτα παρακάτω
αποςπάςματα:
α) Tum Scipio (…) praesidium domesticorum in tecto conlocavit.
β) Quod ut praedones animadverterunt
γ) (Praedones) clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius
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admiratum se venisse
δ) Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt
ε) is fores reserari eosque intromitti (a domesticis) iussit. Να αντικαταςτιςετε τα
πακθτικά απαρζμφατα με ενεργθτικά κάνοντασ και τισ απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ.
Να εξθγιςετε γιατί παραλείπεται το ποιθτικό αίτιο.
ςτ) Cum ante vestibulum (praedones) dona posuissent.
4. Να διατυπωκεί ο προςδιοριςμόσ του ςκοποφ με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ
ιςοδφναμουσ τρόπουσ:
α) complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt.
β) Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, …conlocavit.
γ) …praedones … clara voce Scipioni nuntiaverunt …virtutem eius admiratum se
venisse.
5. salutatum και auditu: Αφοφ αναγνωρίςετε τθ ςυντακτικι κζςθ των τφπων αυτϊν,
να τουσ αντικαταςτιςετε με εμπρόκετο γεροφνδιο που να δθλϊνει ιςοδφναμο
ςυντακτικό ρόλο.
6. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium
domesticorum in tecto conlocavit: να μεταφερκεί το ριμα τθσ κφριασ πρόταςθσ
ςτον Ενεςτϊτα και να γίνουν οι απαραίτθτεσ αλλαγζσ (χωρίσ να μεταβλθκεί θ
χρονικι ςχζςθ των δφο προτάςεων).
7. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide
Scipionis dextram osculati sunt: να αναπτυχκεί θ υπογραμμιςμζνθ φράςθ ςε
παραβολικι υποκετικι πρόταςθ. * Ερϊτθςθ για τισ εξετάςεισ αποφοίτων παλαιοφ
τφπου, όπου ανικει ωσ εξεταςτζα φλθ +.
8. incredibile auditu: Να κάνετε ςυντακτικι αναγνϊριςθ του παρενκετικοφ ςυνόλου
και να ςχθματίςετε τθν ιςοδφναμθ ςυντακτικά μορφι ωσ δευτερεφουςα πρόταςθ.
9. Να αναγνωριςτοφν οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ του κειμζνου που ειςάγονται
με τον ςφνδεςμο cum και να χαρακτθριςτεί το είδοσ του ςυνδζςμου cum:
• cum… in Literno esset ……………………………….
• cum… existimasset …………………………………….
• cum… posuissent …………………………………….
10. Να αναγνωριςτοφν οι δευτερεφουςεσ χρονικζσ προτάςεισ του κειμζνου.
11. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium
domesticorum in tecto conlocavit:
α) να αναγνωριςκεί θ δευτερεφουςα πρόταςθ
β) να μετατραπεί θ δευτερεφουςα πρόταςθ ςε μετοχι.
12. Να ςυμπτυχκοφν οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ ςε μετοχζσ.
29

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

α) Quod ut praedones animadverterunt, … appropinquaverunt et …nuntiaverunt…
β) Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores resecari eosque intromitti
iussit.
γ) Cum ante vestibulum dona posuissent … praedones domum reverterunt.
13. Praedones ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt
(incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse : α)να μετατραπεί θ πρϊτθ
κφρια πρόταςθ ςε δευτερεφουςα χρονικι ειςαγόμενθ με τον χρονικό ςφνδεςμο
cum ιςτορικό διθγθματικό που κα δθλϊνει το προτερόχρονο. β) θ δευτερεφουςα
χρονικι πρόταςθ που κα προκφψει να μετατραπεί ςε χρονικι μετοχι.
14. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide
Scipionis dextram osculati sunt: α) να αναδιατυπωκεί το απόςπαςμα, αφοφ
μετατραπεί θ πρϊτθ κφρια πρόταςθ ςε δευτερεφουςα χρονικι ειςαγόμενθ με τον
χρονικό ςφνδεςμο postquam. β) θ δευτερεφουςα χρονικι πρόταςθ που κα
προκφψει να μετατραπεί ςε χρονικι μετοχι.
15. Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium
domesticorum in tecto conlocavit: να μετατραπεί θ πρϊτθ κφρια πρόταςθ ςε
δευτερεφουςα υποκετικι, ϊςτε να δθλϊνεται : α) υπόκεςθ αντίκετθ του
πραγματικοφ ςτο παρόν β) ανοιχτι υπόκεςθ ςτο μζλλον γ) οι υποκετικζσ προτάςεισ
που κα προκφψουν να μετατραποφν ςε υποκετικζσ μετοχζσ.
16. praedones abiectis armis ianuae αppropinquaverunt: να αναλυκεί θ μετοχι ςε
δευτερεφουςα πρόταςθ (με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ).
17. clara voce, deis immortalibus: Να αναλφςετε τουσ επικετικοφσ προςδιοριςμοφσ
ςε δευτερεφουςεσ αναφορικζσ προτάςεισ
18. Praedones ianuae appropinquaverunt: Χρθςιμοποιϊντασ το ριμα τθσ πρόταςθσ
α) να εκφραςτεί προτροπι, β) να εκφραςτεί απαγόρευςθ και με τουσ δφο τρόπουσ.
19. Οι παρακάτω προτάςεισ να αντικαταςτιςετε το ςφνδεςμο ειςαγωγισ με
ιςοδφναμο και να κάνετε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ:
Quod ut praedōnes animadvertērunt,
Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt,
Cum ante vestibulum dona posuissent.
20. virtutem eius: Να δθλϊςετε κτιςθ με αυτοπάκεια.
21. Cum ante vestibulum dona posuissent:
‐ Να τραπεί θ ειςαγωγι και θ εκφορά τθσ πρόταςθσ, ϊςτε να δθλϊνεται το
προτερόχρονο ςτο Παρελκόν χωρίσ να εκφράηεται θ ςχέςθ αιτίου – αιτιατού
ανάμεςα ςτθν κύρια και τθ δευτερεφουςα πρόταςθ και το ςφγχρονο ςτο Παρόν
εκφράηοντασ μια ςυνεχιηόμενθ πράξθ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ςυμβαίνει μια
άλλθ πράξθ, αυτι τθσ κύριασ πρόταςθσ.
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KEIMENO 38-LECTIO XXXVIII:Η ΜΟΚΡΑ ΣΗ ΚΑΚΚΚΛΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να ςυμπτφξετε τθ δευτερεφουςα πρόταςθ ςε μετοχι:




dum more prisco omen nuptiale petit filiae sorōris
Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit.
Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit.

2. Να αποδοκεί με εμπρόκετο προςδιοριςμό θ αφαιρετικι τθσ αιτίασ:
Tandem puella , longa mora standi fessa, rogavit materteram…
3. Nα μετατραπεί θ ενεργθτικι ςε πακθτικι ςφνταξθ και το αντίςτροφο, όπου
είναι εφικτό:










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

4. Ποιεσ αλλαγζσ πρζπει να γίνουν, αν αντικαταςτακεί ο ρθματικόσ τφποσ με
μαφρα τονιςμζνα γράμματα από το ρθματικό τφπο εντόσ παρενκζςεωσ; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.



Expectabat (expectat), dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
puella rogavit (rogat) materteram ut sibi loco cederet:
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6. Αναγνϊριςθ των προτάςεων:
Να αναγνωρίςετε τθν κάκε δευτερεφουςα πρόταςθ, να αιτιολογιςετε τον τρόπο
ειςαγωγισ και εκφοράσ τθσ και να προςδιορίςετε το ςυντακτικό τθσ ρόλο.





dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis
dum aliqua vox congruens proposito audiretur
ut sibi paulisper loco cederet
dum vixit.

7. rogavit materteram ut sibi … ceberet: Να αντικαταςτιςετε τθ δευτερεφουςα με
ιςοδφναμο τφπο.
8. congruens, fessa: να αναλφςετε τισ μετοχζσ ςε δευτερεφουςεσ προτάςεισ.
9. uxor Metelli, nuptiale [omen]: Nα αναλυκεί θ παράκεςθ και ο επικετικόσ
προςδιοριςμόσ ςε δευτερεφουςα πρόταςθ.
10. paulo post: Να γραφεί θ ιςοδφναμθ ςφνταξθ.
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ΚΕΚΜΕΝΟ 43- LECTIO ΧLIII: Η ΟΡΓΗ ΣΗ ΜΑΝΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να αναγνωριςκοφν ςυντακτικά οι όροι και να γράψετε και τον προςδιοριηόμενο
όρο:
captiva, primum, exsulem, populari, tibi(το αϋ), ingredienti, animo, libera, mortua,
nihil, pati, miserrima, contra.
2. Να αναγνωρίςετε ςυντακτικά τισ προτάςεισ, και τον τρόπο ειςαγωγισ τουσ
και να αιτιολογιςετε τθν ζγκλιςθ και το χρόνο εκφοράσ τουσ:








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?
…cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit?
Quamvis infesto et minaci animo perveneras,
ut primum exsulem deinde hostem te viderem?

3. Να αναγνωρίςετε τα είδθ των υποκετικϊν λόγων και να τουσ μετατρζψετε ςε
όλα τα υπόλοιπα είδθ:




Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur;
nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem.
at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.

4. Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι και το αντίςτροφο, όπου
αυτό είναι δυνατό:



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?
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Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur;

5. Να ςυμπτυχκοφν ςε μετοχζσ οι παρακάτω υπογραμμιςμζνεσ προτάςεισ:





Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ?
Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur;
nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem.
at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.

6. Nα εξαρτθκοφν οι παρακάτω προτάςεισ από τθν εξάρτθςθ που βρίςκεται ςτθν
αγκφλθ. *ΑΚΗΗ ΓΚΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΚΚΗ ΤΝΣΑΞΗ+




In hoc me longa vita et infelix senecta traxit… * Mater dicit/dixit, Scriptor
scribit ]
«intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniux liberique» *
Gnaeus Marcius Coriolānus dicit +
Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum [ Mater dicit
Coriolano]

7. Να αναλυκεί ςε δευτερεφουςα πρόταςθ θ μετοχι: Non tibi ingredienti fines
patriae ira cecidit?
8. Να αναλυκοφν ςε δευτερεφουςα πρόταςθ οι επικετικοί προςδιοριςμοί:
longa vita et infēlix senecta
infesto et mināci animo
in līberā patriā …
immatūra mors
longa servitus.
9. In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem
te viderem? Ποιεσ αλλαγζσ κα ςυμβοφν ςτθν δευτερεφουςα πρόταςθ, αν ςτθν
κφρια πρόταςθ το ριμα γραφεί ςε ενεςτϊτα (trahit);
10. ut primum exsulem deinde hostem te viderem: Να ςυμπτυχκεί θ
δευτερεφουςα ςε ιςοδφναμθ ςυντακτικι μορφι.
11. «Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum?» : Ποια νοθματικι αλλαγι
κα προκφψει, αν αντικαταςτακεί το ερωτθματικό μόριο num με το εγκλιτικό –ne ι
με το nonne;
12. Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? : Να μετατραπεί θ
δευτερεφουςα πρόταςθ ςε εναντιωματικι.
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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 ΤΝΣΑΚΣΚΚΟΤ
1. Να αναγνωριςκοφν ςυντακτικά οι όροι (να αναφζρεται και ο
προςδιοριηόμενοσ όροσ): quantoque, cuidam, intercepta, litteris, adire,
tragulae, se, veritus, casu, die, salutem.
2. Να αναγνωριςκοφν όλοι οι εμπρόκετοι προςδιοριςμοί του κειμζνου.
3. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: α) Να δθλωκεί το
υποκείμενο του απαρεμφάτου και να αιτιολογθκεί θ πτϊςθ του, β) Να
αναδιατυπωκεί θ πρόταςθ, αφοφ αντικαταςτακεί από τθ φράςθ: Caesar
dicitur…
4. ad Ciceronem: να αντικαταςτακεί ο εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ από τουσ
τφπουσ: α) Roma β) domus γ) Italia, ϊςτε να εκφράηεται θ ίδια επιρρθματικι
ςχζςθ.
5. tertio post die: α)να διατυπωκεί ο προςδιοριςμόσ με ιςοδφναμο τρόπο, β)
να αναδιατυπωκεί δθλϊνοντασ το «πριν».
6. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit: Να γραφεί με
όλουσ τουσ ιςοδφναμουσ τρόπουσ ο προςδιοριςμόσ τθσ αιτίασ.
7. Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι ςτα παρακάτω
αποςπάςματα όπου είναι εφικτό:




α) Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur
β) Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam
deferat.
γ) (Caesar) Curat et providet .. (να εννοθκεί ωσ υποκείμενο ςτθν πρόταςθ
που κα προκφψει ο τφποσ id)
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δ) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
ε) Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae (is)
adliget et intra castra abiciat.
ςτ) ut tragulam (Gallus) mitteret.
η) Ille epistulam perlegit….sperent.

8. Να μετατραπεί θ πακθτικι ςφνταξθ ςε ενεργθτικι ςτα παρακάτω
αποςπάςματα:



α) ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
β) Haec … tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem
defertur.

9. Να αναδιατυπωκοφν οι παρακάτω περίοδοι, αφοφ αναλυκοφν οι μετοχζσ
ςε δευτερεφουςεσ προτάςεισ (με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ):




α) Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus
cognoscantur.
β) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
γ) Gallus, periculum veritus, constituit…

10. Να αναδιατυπϊςετε τα παρακάτω αποςπάςματα, αφοφ μεταφερκοφν τα
ριματα των κυρίων προτάςεων ςτο χρόνο που βρίςκεται ςτθν παρζνκεςθ
και να εξθγιςετε τισ αλλαγζσ που επιφζρατε ςτθν περίοδο:



α) Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in
periculo res sit. (Παρακείμενοσ)
β) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam
deferat. (Παρατατικόσ)

11. Οι παρακάτω βουλθτικζσ προτάςεισ να μετατραποφν ςε αρνθτικζσ. τθ
ςυνζχεια να μετατρζψετε τθ βουλθτικι πρόταςθ ςε ζκφραςθ
απαγόρευςθσ ςτο βϋ ενικό πρόςωπο.








α) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam
deferat.
β) Gallus constituit ut tragulam mitteret.
γ) ut salutem sperent.
Να μετατραποφν οι παρακάτω κφριεσ προτάςεισ ςε βουλθτικζσ
εξαρτϊμενεσ από το ριμα που βρίςκεται ςτθν παρζνκεςθ (προςοχι ςτθν
ακολουκία των χρόνων).
Coriolanus ab urbe castra movit [ Mater persuadet + δοτ. ]
Fiduciam deponite [ Hortor vos ]

12. intercepta epistula (ab hostibus): Να αναλυκεί θ μετοχι ςτθν αντίςτοιχθ
δευτερεφουςα πρόταςθ.
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13. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι παρακάτω δευτερεφουςεσ προτάςεισ,
(ειςαγωγι, εκφορά, ςυντακτικι λειτουργία):






quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit.
ut ad Cicerōnem epistulam deferat
ut salutem sperent.
ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat.
nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur
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Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για
τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα εξετάσεις. Περιλαμβάνει ποικιλία ασκήσεων στο
συντακτικό, σχετικά με όλα τα εξεταζόμενα φαινόμενα και
σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης του Υπουργείου Παιδείας.
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