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Ειζαγωγικό ζημείωμα 

Τα ρήματα ανέκαθεν αποτελούσαν ένα δύσκολο «κομμάτι» της εξέ-

τασης στο μάθημα των Λατινικών. Από τη στιγμή μάλιστα που οι 

περισσότερες ασκήσεις (γραμματικές και συντακτικές) σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με αυτά, το θέμα λαμβάνει ακόμη πιο μεγάλες 

διαστάσεις. Κρίνουμε, λοιπόν, απαραίτητη την όσο γίνεται καλύτερη 

και μεθοδικότερη ενασχόληση του μαθητή – τριας με αυτά και για 

το λόγο αυτό προτείνουμε κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις από τα εξε-

ταζόμενα κείμενα.  

Άρης Ιωαννίδης 
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Ενδεικηικές Αζκήζεις ανά Κείμενο 

 

Κείμενο 3 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

 habent: β΄ πληθυντικό οριστικής παθητικού ενεστώτα 

 urget: αιτιατική και αφαιρετική του σουπίνου 

 respondet: αιτιατική θηλυκού γένους, ενικού αριθμού, μετοχής 

ενεστώτα 

 adligat: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα 

 videt: γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα 

 gaudent: το β΄ ενικό της υποτακτικής  του ενεργητικού 

παρατατικού  

 2. Να αντικαταστήσετε χρονικά και εγκλιτικά τον ρηματικό 

τύπο: nocet 

 3. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές του ρήματος, 

σε όλους τους χρόνους στη φωνή που βρίσκεται (να ληφθεί 

υπόψη το υποκείμενο, όπου χρειάζεται): comparat 

 

Κείμενο 5 

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω 

ρημάτων:  

 erat: γ’ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο οριστικής όλων των 

χρόνων. 

 tenebat: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ρήματος όλων 

των χρόνων στην ίδια φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο). 

 habebat: β’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα και 

παρακειμένου στην άλλη φωνή.  
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Κείμενο 6 

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα 

παρακάτω ρήματα: 

 est: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού 

και ενεστώτα. 

 stat: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού 

και του παρακειμένου 

 continent: β΄ ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και 

μέλλοντα. 

 posita est: να κλιθεί η υποτακτική παρατατικού και στις δύο 

φωνές. 

2. Possumus: να κλιθεί σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα και το 

παρατατικού. 

3. Servant: να σχηματιστούν οι ονοματικοί τύποι όλων των χρόνων 

και των δύο φωνών. 

 

Κείμενο 7 

1. Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι:  solent, possunt. 

2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

 conlocat: οι μετοχές σε όλους τους χρόνους στην άλλη φωνή. 

 iubet: β΄ ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 

μέλλοντα. 

 remanere: να γραφεί ο ίδιος τύπος σε όλους τους χρόνους και στις 

δύο φωνές. 

 admonet: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα στην 

ίδια φωνή. 

 nuntiant, advolare: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και στις δύο 

φωνές. 

3. Να γραφούν τα απαρέμφατα του ενεστώτα (και στις δύο 

φωνές) όλων των ρημάτων του κειμένου. 
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Κείμενο 11 

1. transiit: να κλιθεί σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα και του 

παρατατικού, να σχηματιστεί το σουπίνο, το γερούνδιο και να κλιθεί 

η μετοχή ενεστώτα στο θηλυκό και το ουδέτερο γένος και στους δύο 

αριθμούς.  

2. Fuit, seiungunt, delevit: να τα αντικαταστήσετε χρονικά και 

εγκλιτικά 

3. cupivit, componere: να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και των 

δύο φωνών και να σχηματίσετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων 

στην ενεργητική φωνή.   

4. Nα μεταφερθούν τα ρήματα της 4ης συζυγίας του κειμένου 

στο αντίστοιχο πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα,  

παρατατικού και μέλλοντα ενεργητικής φωνής.  

 

Κείμενο  13 

1. Nα μεταφερθούν τα ρήματα της 1ης συζυγίας του κειμένου 

στο πρώτο και στο δεύτερο πρόσωπο και των δύο αριθμών της 

οριστικής του μέλλοντα και του παρακειμένου και τα ρήματα 

της 3ης συζυγίας του κειμένου, στο αντίστοιχο πρόσωπο της 

οριστικής του ενεστώτα και παρατατικού. 

2. erat: να κλιθεί η οριστική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα. 

potuit:  κλιθεί η υποτακτική παρατατικού, μέλλοντα και 

παρακειμένου. 

defecerat: να γραφεί το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα και στις δύο 

φωνές. 
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Κείμενο 14 

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: 

confugit, aspexit, adfecit, concepit. 

2. apparuit:  να σχηματιστούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων 

των χρόνων στη φωνή που βρίσκεται (να ληφθεί υπόψη το 

υποκείμενο για τους περιφραστικούς τύπους).  

3. viderant: να σχηματίσετε τους ονοματικούς τύπους στην παθητική 

φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο για τους περιφραστικούς 

τύπους). 

4. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται :  

 fuerat: β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής του μέλλοντα  

 confugit: γ΄ πληθυντικό  υποτακτικής του παρακειμένου και των 

δυο φωνών   

 dederat: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα  

 Existimavit : β΄ενικό  υποτακτικής του παρακειμένου της μέσης 

φωνής  

 adfecit: β΄ενικό  οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα της 

μέσης φωνής 

 

 

Κείμενο 15: 

1. Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές  όλων των χρόνων 

των αποθετικών ρημάτων του κειμένου. 

2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

• consistit: γ΄ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 

παρατατικού 

• student: β΄ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και 

μέλλοντα 

• nutriuntur: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και 

μέλλοντα 

• desiliunt: γ΄ πληθυντικό οριστικής των συντελικών χρόνων 

• habetur: εγκλιτική αντικατάσταση 

 

3. Nα  κλιθούν τα αποθετικά ρήματα του κειμένου στην έγκλιση 

και στον χρόνο που βρίσκονται. 

4. Tων ρημάτων του κειμένου να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και 

στις δύο φωνές, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 
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Κείμενο 20 

1. Να σχηματιστούν οι μετοχές του ενεστώτα και του 

μέλλοντα των ρημάτων capio, recedo, prorepo, animadverto, saluto, 

adduco, impono. (σχολικό βιβλίο). 

2. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους  των ρημάτων που 

είναι αποθετικά. Ποιους τύπους διατηρούν τα αποθετικά 

ρήματα από την ενεργητική φωνή; 

3. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων της 

κατηγορίας του capio. 

4. Πώς σχηματίζονται οι τύποι που προέρχονται από το θέμα 

του ενεστώτα του ρήματος defero;  Να κλίνετε την οριστική του 

ενεστώτα της παθητικής φωνής. 

5. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους: 

 Cepit: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στην 

άλλη φωνή. 

 Factus est: γ΄ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων και 

στις δύο φωνές. 

 Moriturum: να κλιθεί η υποτακτική του ενεστώτα και 

του παρατατικού. 

 

 
Κείμενο 21 

 

1. absens, abeuntes: να κλιθούν και στα τρία γένη και στους 

δύο αριθμούς. 

2. Να εντοπίσετε τα αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα του 

κειμένου και να γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής 

φωνής που χρησιμοποιούν. 

3. acceperunt, fuerat, est factus, secutus est, recepit, dedit, dicitur, 

rediit, reversus est: να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση 

των τύπων. 

4. fuerat: να γραφούν οι ονοματικοί τύποι όλων των χρόνων. 

5. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

 acceperunt : β΄ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα 

στην άλλη φωνή   

 fuerat : β΄ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα  

 absens : β΄πληθυντικό  υποτακτικής παρακειμένου 
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 est factus : την προστακτική ενεστώτα και το 

γερουνδιακό στην ίδια φωνή και τα απαρέμφατα όλων των 

χρόνων στην άλλη φωνή 

 abeuntes : προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα 

 recepit :γ΄ενικό  όλων των χρόνων της οριστικής της 

ίδιας φωνής και β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και 

μέλλοντα  

 dedit : τις  μετοχές όλων των χρόνων της ίδιας φωνής  

 rediit : ο αντίστοιχος τύπος του μέλλοντα 

 

 
Κείμενο 24 

 

1. Να γραφεί ό,τι ζητείται για τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους: 

 venisset: β’ ενικό υποτακτικής  παρατατικού και 

μέλλοντα 

 dixisset: γ΄πληθυντικό υποτακτικής  και β’ ενικό 

προστακτικής ενεστώτα 

 esse: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα 

 exclamavit: γ΄ πληθυντικό οριστικής  παρατατικού της 

ενεργητικής και της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. 

 mentiebātur: να γραφούν όλοι οι τύποι που σχηματίζει 

από την ενεργητική φωνή.  

 cognosco: γ΄ενικό οριστικής  παρακειμένου και στις δύο 

φωνές 

 es: β΄πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού και μετοχές 

όλων των χρόνων 

 credidi: α’ ενικό οριστικής  μέλλοντα και απαρέμφατα 

όλων των χρόνων στην άλλη φωνή 

 quaererem: όλοι οι ονοματικοί τύποι και των δύο φωνών 

 fecerit: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στην 

άλλη φωνή 

 accipe: γ΄πληθυντικό οριστικής  υπερσυντελίκου και 

β΄ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα παθητικής 

φωνής. 

 scire: μετοχή  ενεστώτα και μέλλοντα και προστακτική 

των ίδιων χρόνων.  
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 visne: να κλιθεί στην οριστική και υποτακτική ενεστώτα 

και παρατατικού. 

 inquit: να γράψετε όλους τους τύπους που σχηματίζει το 

συγκεκριμένο ελλειπτικό ρήμα. 

2. quaerenti: να κλιθεί και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς. 

3. Tι γνωρίζετε για τον τρόπο κλίσης του ρήματος “do” ως 

απλού και ως συνθέτου;  

 

 

 

Κείμενο 25 
 

1. Nα γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού 

αριθμού,  και στα τρία γένη,  της μετοχής του ενεστώτα που 

απαντά στο κείμενό σας. 

2. Tων αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων του 

κειμένου να γραφούν όλοι οι τύποι της ενεργητικής φωνής.  

3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων: 

 memini: προστακτική ενεστώτα 

 attulit: προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα, β’ ενικό 

οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα παθητικής φωνής.  

 decerptam esse: το απαρέμφατο μέλλοντα και στις δύο 

φωνές  

 dixissent: το γ’ ενικό και πληθυντικό προστακτικής 

μέλλοντα 

 scitote: προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα 

 cavete: η ονομαστική πληθυντικού μετοχής ενεστώτα 

και  μέλλοντα και στα τρία γένη 

 nolite: το γ’ ενικό υποτακτικής  ενεστώτα και να κλιθεί η 

προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα.   
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 confidere: το γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου 

(να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

 consulturum esse: το β’ πληθυντικό υποτακτικής 

παρακειμένου και υπερσυντελίκου 

 recipio: το β’ ενικό και πληθυντικό προστακτικής 

ενεστώτα   

 do: το γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα . 

4. Τα ρήματα ignoro, respondeo και aperio να κλιθούν στην 

προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και στις δυο φωνές. 

 
Κείμενο 27 

 

1. Να μεταφερθούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι στον τύπο 

που σας ζητείται για τον καθένα: 

 venisset: α΄ ενικό και πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

 recesserat : β΄ενικό  ενεστώτα της προστακτικής 

ενεστώτα και μέλλοντα 

 devertit: χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση 

 desideranti: αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού 

 erat : να γραφούν οι ονοματικοί τύποι 

 legit: ο ίδιος τύπος στην άλλη φωνή 

 dixit : β΄ενικό και πληθυντικό  ενεστώτα και  μέλλοντα  

προστακτικής και των δυο φωνών 

 scriprisset: γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού και 

παρακειμένου 

 videri: απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου 

 spero: γ΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 

 inquit : γενική ενικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο 

αρσενικό και το θηλυκό γένος 

 paenitet : χρονική αντικατάσταση 

 fiunt: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και στις 

δύο φωνές και να γραφεί το γερουνδιακό 
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 gignuntur: α΄ενικό υποτακτικής ενεργητικού 

υπερσυντελίκου και συντελεσμένου μέλλοντα 

 fore : β΄ ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων 

 aiunt : γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου 

2. Tων αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων του 

κειμένου να γραφούν όλοι οι υπάρχοντες ενεργητικοί τύποι. 

(ΚΕΕ) 

 

Κείμενο 29 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

 rediret : ονοματικοί τύποι και στις δύο φωνές και να 

κλιθούν οι προστακτικές ενεστώτα και μέλλοντα 

ενεργητικής φωνής 

 occurrit : γ΄ ενικό   υποτακτικής παρατατικού και 

υπερσυντελίκου 

 tenens : β΄ενικό οριστικής μέλλοντα και παρακειμένου 

 instituerat : β΄πληθυντικό υποτακτικής   ενεστώτα  

 dicere : β΄ενικό και πληθυντικό προστακτικής   

ενεστώτα και  μέλλοντα και των δυο φωνών  

  interfuit : απαρέμφατα όλων των χρόνων 

  emere : μετοχές όλων των χρόνων 

 emit : γερούνδιο και σουπίνο 

 incitavit : γ΄ενικό οριστικής όλων των χρόνων στην 

άλλη φωνή 

 doceret : γ΄ενικό οριστικής  παρακειμένου και 

συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή 

 impendebat : απαρέμφατα και μετοχές της άλλης 

φωνής  

  respondebat: α΄πληθυντικό οριστικής της ενεργητικής 

περιφραστικής συζυγίας όλων των χρόνων  

 solebat : χρονική αντικατάσταση  

  perdidi : γ΄ενικό οριστικής  παρατατικού και 

παρακειμένου στην παθητική περιφραστική συζυγία  
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 didicit : α΄πληθυντικό οριστικής και υποτακτικής  

παρακειμένου  

 attulit : β΄ενικό  οριστικής ενεστώτα και  μέλλοντα της 

άλλης φωνής και να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα 

και των δύο φωνών 

 audita : γενική ενικού του γερουνδιακού και στα τρία 

γένη 

 dixit : β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο 

φωνές 

 audio : αφαιρετική σουπίνου 

 venit : ονοματικοί τύποι της άλλης  φωνής  

  risit : γ΄πληθυντικό οριστικής  υπερσυντελίκου 

 

 

Κείμενο 31 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

 natus : β΄ ενικό υποτακτικής και προστακτικής ενεστώτα 

 praefuit : πλάγιες πτώσεις   ενικού αριθμού του θηλυκού 

γένους της μετοχής του ενεστώτα  

  abiret : να κλιθεί το ουδέτερο γένος της μετοχής 

ενεστώτα και στις δύο φωνές και η προστακτική 

ενεστώτα και μέλλοντα 

 edixit : απαρέμφατα και των δύο φωνών και β΄ενικό 

προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής 

 abstinerent : γ΄ ενικό και πληθυντικό οριστικής και 

υποτακτικής παρακειμένου 

 praeterequitavit : αιτιατική και αφαιρετική σουπίνου και 

μετοχές στην ίδια φωνή 

 lacessitus est : να γραφούν οι ονοματικοί τύποι της ίδιας 

φωνής 

 congrediamur : β΄ ενικό οριστικής  ενεστώτα και  

μέλλοντα  

 cernatur : β΄ενικό οριστικής και υποτακτικής 

παρακειμένου  
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  antecellat : προστακτική ενεστώτα και των δύο φωνών 

 confisus : γ΄ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων 

 pugnandi : β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού και 

παρακειμένου 

 permotus : προστακτική μέλλοντα 

 ruit : απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή 

 transfixit : β΄ενικό οριστικής  των συντελικών χρόνων 

στην ίδια φωνή 

 spoliavit : γ΄ενικό οριστικής  και προστακτικής μέλλοντα 

 revertisset : γ΄ενικό υποτακτικής  παρακειμένου   

 fugati erant : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και των 

δύο φωνών. 

 

Κείμενα 34 

1. Existimasset: να αναγνωριστεί γραμματικώς ο τύπος και να 

δικαιολογηθεί ο σχηματισμός του. 

2. Να εντοπίσετε τα ρήματα της κατηγορίας του “capio”. Να 

κλίνετε την οριστική ενεστώτα και την υποτακτική 

παρατατικού της παθητικής φωνής. (ΚΕΕ) 

3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

 Esset: προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα 

 Venerunt: απαρέμφατα και μετοχές όλων των χρόνων 

 Existimasset: β΄ενικό και πληθυντικό οριστικής των 

συντελικών χρόνων. 

 Conlocavit: γ΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα, παρατατικού 

και μέλλοντα. 

 Animadverterunt: εγκλιτική αντικατάσταση 

 Appropinquaverunt: γ΄πληθυντικό προστακτικής 

ενεστώτα και μέλλοντα και των δύο φωνών 

 Nuntiaverunt: γερούνδιο (σε όλες τις πτώσεις) 

 Rettulerunt: να κλιθεί ο ενεστώτας σε όλες τις εγκλίσεις 

 Intromitti: χρονική αντικατάσταση 
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 Iussit: γ΄ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων στην άλλη 

φωνή 

 venerati sunt: να γραφούν όλοι οι ενεργητικοί τύποι 

 Posuissent: ονομαστική πληθυντικού γερουνδιακού και 

στα τρία γένη 

 Solent: α΄ πληθυντικό υποτακτικής όλων των χρόνων 

 Reverterunt: να κλιθεί η οριστική ενεστώτα και 

μέλλοντα 

 

Κείμενα 36 

1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 utebatur : όλοι οι τύποι της ενεργητικής φωνής 

 contemnere : γ’ ενικό και πληθυντικό της υποτακτικής 

παρακειμένου της μέσης φωνής  

 posset : τους ονοματικούς τύπους όλων των χρόνων   

 venerunt : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 

 assidentem : να κλιθεί η μετοχή στο ίδιο γένος και στους 

δύο αριθμούς 

 cenantem : β’  πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 

παρατατικού 

 spectandum : όλοι οι τύποι του γερουνδίου 

 praebuit : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα  

 contempsit : γ’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και 

παρακειμένου 

 mirati sunt : απαρέμφατα όλων των χρόνων (να ληφθεί 

υπόψη το υποκείμενο) 

 missum : γ’ ενικό οριστικής όλων των συντελικών 

χρόνων και στις δύο φωνές 

 attulissent : εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό 

οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

 solvit : β’ πληθυντικό υποτακτικής συντελεσμένου 

μέλλοντα 
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 dixit : αιτιατική και αφαιρετική του σουπίνου και β’ 

ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα  

 narrate : να κλιθεί η μετοχή ενεστώτα και μέλλοντα  στο 

ουδέτερο γένος και στους δύο αριθμούς 

 malle : β’  ενικό και πληθυντικό  οριστικής και 

υποτακτικής ενεστώτα  

 imperare : αιτιατική και αφαιρετική σουπίνου 

  fieri : β’ ενικό  υποτακτικής και  προστακτικής ενεστώτα 

και στις δύο φωνές 

 mementote : να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα 

 vinci : χρονική αντικατάσταση  

 corrumpi : γ’ ενικό οριστικής παρατατικού 

 

Κείμενο 38 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

 petit : δοτική ενικού των μετοχών της ενεργητικής 

φωνής και β’ ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων στην 

ίδια φωνή 

 fecit : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα και 

των δυο φωνών και γερουνδιακό (ονομαστική ενικού και 

στα τρία γένη) 

 persedebat : χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση 

  expectabat : γ’ πληθυντικό οριστικής όλων των 

συντελικών χρόνων και στις δύο φωνές  

 congruens : πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού 

στο ουδέτερο γένος 

 audiretur : μετοχές και των δυο φωνών  

 standi : γερούνδιο (σε όλες τις πτώσεις) και β’ ενικό 

προστακτικής ενεστώτα 

  fessa : β’ πληθυντικό υποτακτικής   όλων των χρόνων 

 rogavit : γενική πληθυντικού όλων των γενών της 

μετοχής ενεστώτα 

  cederet : ονοματικούς τύπους στην άλλη φωνή   
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 dixit : β’ ενικό και πληθυντικό προστακτικής  ενεστώτα 

και  μέλλοντα και των δυο φωνών  

 cedo : α’ πληθυντικό οριστικής των ιστορικών χρόνων 

και στις δύο φωνές 

 confirmavit : α’ πληθυντικό υποτακτικής  παρακειμένου 

της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας και της 

παθητικής περιφραστικής συζυγίας 

 mortua est : β’ ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα 

 vixit : β’ ενικό οριστικής μέλλοντα και υπερσυντελίκου  

 amavit : αιτιατική και αφαιρετική του σουπίνου  

 duxit : β’ ενικό και πληθυντικό προστακτικής  ενεστώτα 

και των δυο φωνών 

2. Να εντοπίσετε τα αποθετικά ρήματα του κειμένου και να 

γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής φωνής . (ΚΕΕ) 

3. standi: Να αναγνωρίσετε γραμματικώς τον τύπο και να τον 

κλίνετε. 

 

Κείμενο 42 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

 sunt: β΄ πληθυντικό και ενικό οριστικής και υποτακτικής  

υπερσυντελίκου.  

 imminent: γ΄ ενικό και πληθυντικό προστακτικής 

ενεστώτα και στις δύο φωνές.  

 videant: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και τα 3 γένη 

του γερουνδιακού (στην ονομαστική ενικού).  

 aluerunt:  τα απαρέμφατα όλων των χρόνων (να ληφθεί 

υπόψιν το υποκείμενο).  

 nascentem: μετοχή του μέλλοντα και αφαιρετική του 

σουπίνου.  

 secuti: όλοι οι τύποι που «δανείζεται» από την 

ενεργητική φωνή. 

 animadvertissem: γ’ ενικό οριστικής και υποτακτικής 

παρατατικού.  

 dicerent: αιτιατική του σουπίνου και β’ ενικό 

προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα.  
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 intellego: β’  ενικό οριστικής παρακειμένου και 

υπερσυντελίκου στην άλλη φωνή.  

 fateatur: β’  ενικό και  πληθυντικό οριστικής και 

υποτακτικής ενεστώτα.  

 

Κείμενο 43 

1. Nα γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

 veni : β΄ ενικό και πληθυντικό  ενεστώτα και μέλλοντα 

της προστακτικής  

  sum : ονοματικοί τύποι όλων των χρόνων  

 traxit : γ’ ενικό και πληθυντικό της οριστικής και 

υποτακτικής  συντελεσμένου μέλλοντα και στις δύο φωνές  

 viderem : ονοματικοί τύποι στην ίδια φωνή 

 potuisti : β’ ενικό όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα και 

του παρατατικού 

 populari : χρονική αντικατάσταση 

 genuit : γ’  ενικό και πληθυντικό υποτακτικής  ενεστώτα 

και παρακειμένου  

 aluit : γ’ πληθυντικό οριστικής όλων των συντελικών 

χρόνων 

  ingredienti : τον ίδιο τύπο σε όλα τα γένη και στους δύο 

αριθμούς 

 cecidit : σουπίνο 

 perveneras : γενική και αιτιατική του γερουνδίου  

 fuit : εγκλιτική αντικατάσταση 

 succurrit : γ’ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

 sunt : να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα 

 peperissem : β’  ενικό υποτακτικής παρατατικού 

 oppugnaretur : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και 

μέλλοντα 

 haberem : γενική ενικού μετοχής ενεστώτα αρσενικού 

γένους και στους δύο αριθμούς 

 mortua : β’ ενικό  οριστικής  ενεστώτα και  μέλλοντα  

 essem : α’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού της 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας  

 pati : β’  ενικό οριστικής όλων των χρόνων 
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 possum : β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και 

παρακειμένου   

 futura sum : να γραφούν τα παρεπόμενα του τύπου 

 pergis : γ’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

 manet : β’  πληθυντικό υποτακτικής  ενεστώτα και  

παρακειμένου  

 

 

Κείμενο  44 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

 est : β’ ενικό και πληθυντικό  υποτακτικής και 

προστακτικής ενεστώτα  και  μέλλοντα  

 potest, referre, metui : Να γράψετε τους ονοματικούς 

τύπους των ρημάτων στη φωνή που σας δίνονται 

 coluntur: Να κλίνετε την υποτακτική  παρακειμένου της 

παθητικής περιφραστικής συζυγίας. 

 fit: Να κλίνετε τις προστακτικές ενεστώτα και μέλλοντα 

στην ενεργητική και παθητική φωνή. 

 exulantem: Να κλίνετε τη μετοχή και στους δύο 

αριθμούς στο γένος που βρίσκεται. Να δικαιολογήσετε το 

σχηματισμό της αφαιρετικής του ενικού.  

 possit : γ’ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα 

 diligere : γενική ενικού αριθμού  θηλυκού γένους του 

γερουνδιακού 

 metuat : β’ πληθυντικό υποτακτικής των συντελικών 

χρόνων  

 putet : β’ ενικό και πληθυντικό   προστακτικής  

ενεστώτα και  μέλλοντα   

 ceciderunt : οριστική μέλλοντα και παρακειμένου στο 

άλλο πρόσωπο 

 intellegitur : γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού 

και συντελεσμένου μέλλοντα 

 fuerint : απαρέμφατο ενεστώτα και μέλλοντα  

 dixisse : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο 

φωνές 

 intellexi : χρονική αντικατάσταση  

 habuissem : απαρέμφατα όλων των χρόνων  
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 poteram : μετοχή ενεστώτα στην δοτική ενικού και  

πληθυντικού  ουδετέρου γένους 

 

 

Κείμενο 45 

1. Cognoscantur: να γίνει χρονική αντικατάσταση… Quodam 

milite: να κλιθούν μαζί στον ενικό. (σχολικό βιβλίο) 

2. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της 3ης 

συζυγίας του κειμένου στην οριστική και υποτακτική στη φωνή 

που βρίσκονται, να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και 

μέλλοντα και να γράψετε το γερούνδιό τους. 

3. Να γίνει αναγνώριση των τύπων που ανήκουν σε 

αποθετικά ρήματα και να γράψετε όλους τους τύπους της 

ενεργητικής φωνής των ρημάτων αυτών. (ΚΕΕ) 

4. Να μεταφερθούν οι μετοχές του κειμένου στην αντίστοιχη 

πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη. 
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Τα ρήματα ανέκαθεν αποτελούσαν ένα δύσκολο «κομμάτι» 

της εξέτασης στο μάθημα των Λατινικών. Από τη στιγμή 

μάλιστα που οι περισσότερες ασκήσεις (γραμματικές και 

συντακτικές) σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτά, το θέμα 

λαμβάνει ακόμη πιο μεγάλες διαστάσεις. Κρίνουμε, λοιπόν, 

απαραίτητη την όσο γίνεται καλύτερη και μεθοδικότερη 

ενασχόληση του μαθητή – τριας με αυτά και για το λόγο 

αυτό προτείνουμε κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις από τα εξε-

ταζόμενα κείμενα.  

 


