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Επαναληπτικές Ασκήσεις Χριστουγέννων 

Κεφ. 40 

1. «ut Marius quam celerrime hostis iudicaretur»: να εκφραστεί ο σκοπός 

με τους άλλους τρόπους. 

2. Να αναγνωριστούν όλες οι δευτερεύουσες του κειμένου. 

3. Instaret, minitans: να γίνει ΧΑ στο β’ εν οριστικής και υποτακτικής.  

4. Meminero: να κλιθεί η προστακτική. 

5. Audebat, ostendas: να δοθούν όλοι οι ονοματικοί τύποι. 

Κεφ. 41 

1. Scire, dicis, loquere: να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων, στη 

φωνή που βρίσκονται. 

2. Antiquiores, primi, multis, modesta: να γραφούν οι τρεις βαθμοί 

παράθεσης όπου βρίσκονται. 

3. Proinde quasi … loquaris, ut viri antiqui: να αναγνωριστούν οι 

προτάσεις. 

4. Ut consequaris: να δηλωθεί ο σκοπός με τους υπόλοιπους τρόπους. 

5. Sed sic loquere: να εκφραστεί η απαγόρευση με όλους τους τρόπους  

Κεφ. 42 

1. Si animadvertissem, dicerent: να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και 

να τραπεί στα υπόλοιπα είδη.  

2. Spem, coniurationem, auctoritatem: να κλιθούν σε όλες τις πτώσεις του 

αντίθετου αριθμού 

3. Nascentem: να γίνει ΧΑ στο γ’ εν. και να γραφούν οι τύποι της ΕΦ. 

4. Secuti: να κλιθεί η υποτακτ. μέλλοντα και να γραφούν οι τύποι της ΕΦ. 

5. Nonnuli, iste: να κλιθούν στο ίδιο γένος.  

Κεφ. 43  

1. Ut primum…viderem, quamvis… perveneras: να αναγνωριστούν οι 

προτάσεις. 

2. Primum, minaci, diu: να γραφούν οι τρεις βαθμοί παράθεσης. 

3. Mortua essem: να δοθούν όλοι οι ονοματικοί τύποι του ρήματος. 

4. Populari, ingredientis, succurit, mortua essem, genuit: να γραφεί το β’ 

ενικό υποτακτικής σε όλους τους χρόνους. 
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5. Peperissem, oppugnaretur: να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές.  

Κεφ. 44 

1. Ferunt, coluntur, diligere, habuissem, intellegitur: να γραφεί το β’ εν. 

Υποτακτικής όλων των χρόνων. 

2. Να κλιθούν οι αντωνυμίες στις πλάγιες πτώσεις  

3. Exulantem: να κλιθεί στο αρσενικό γένος. 

4. Stabilis, suspecta, sollicita, fidos: να αντικατασταθούν παραθετικά. 

5. Quis possit diligere eum: να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα. 

6. Quodsi ceciderunt, tum intellegitur: να αναγνωριστεί ο υποθετικός 

λόγος και να τραπεί στα υπόλοιπα είδη.  

Α. Να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να επισημανθεί σε ποιες περιπτώσεις 

είναι υποχρεωτική: 

i. Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper 

mihi proponebam. 

…………………………………………………………………………………….. 

ii. Colendo et cogitando hominess excellentes animum et mentem meam 

conformabam. 

…………………………………………………………………………………… 

iii. Sic enim – laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus 

corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo -  me pro salute 

vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.  

…………………………………………………………………………………….. 
 

B. Να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη με τη βοήθεια 

της παθητικής περιφραστικής συζυγίας: 

i. Murenam laudare debemus. 

…………………………………………………………………………………… 

ii. Vim hostium cavere debetis. 

………………………………………………………………………………… 
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Γ. Να γραφεί ο προδιορισμός του σκοπού με όλους τους τρόπους: 

iii. …ut consequaris… (41) 

iv. …duces venerunt salutatum… (34) 

v. …ad intuendum… (32) 

 

 


