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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(καλύπτουν όλη την ύλη της γραμματικής και του συντακτικού)
1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις
nostri: την ονομαστική ενικού του ίδιου γένους
servus: την κλητική ενικού
paucos: τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού του επιθέτου, στο ίδιο
γένος
menses : τη γενική πληθυντικού
libero: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
Plato: την αιτιατική ενικού
quidam: τη γενική πληθυντικού του ίδιου γένους
litteris : τη δοτική ενικού
summa: τον άλλο τύπο του υπερθετικού βαθμού
rediens: την αφαιρετική ενικού
homo: την αφαιρετική πληθυντικού
parvi: το θετικό βαθμό του επιρρήματος
preti: την αιτιατική ενικού
nihili: τη δοτική ενικού
scelus: την ονομαστική πληθυντικού
dolore: την αιτιατική ενικού
nihil: τη δοτική πληθυντικού
gratius: τη γενική ενικού
recuperatio: τη γενική πληθυντικού
fugitivi: την αιτιατική πληθυντικού

2) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω
ρηματικούς τύπους :
notus : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Οριστικής στην
Ενεργητική φωνή
fugit : το β’ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Προστακτικής στην Ενεργητική
φωνή
fuit : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Προστακτικής
abiit : το α’ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Υποτακτικής στην Ενεργητική
φωνή
esse : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο του Μέλλοντα της Υποτακτικής (να ληφθεί
υπόψη το υποκείμενο)
cognovisset : το β’ πληθυντικό πρόσωπο του Υπερσυντελίκου της
Υποτακτικής στην Παθητική φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)
comprehendit: το απαρέμφατο του Μέλλοντα στην Παθητική φωνή
tradidit: τη γενική του γερουνδίου
investiga: το α’ πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα στην
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Παθητική φωνή
mitte: το β’ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού της Υποτακτικής στην
Παθητική φωνή
deduc: το σουπίνο σε αφαιρετική
noli: το γ’ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα της Οριστικής
spectare: το απαρέμφατο του Συντελεσμένου Μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το
υποκείμενο)
adfectus est : τη μετοχή του Ενεστώτα στην ονομαστική ενικού του θηλυκού
γένους
possit: το β’ ενικό πρόσωπο του Παρακειμένου της Οριστικής

3) Να κλιθούν οι συνεκφορές : paucos menses, parvi preti.

4) Nα γίνει χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα: possit, adfectus
est, abiit, cognovisset.
5) Nα κλιθούν σε όλα τα πρόσωπα και τους χρόνους της Προστακτικής, στη
φωνή που είναι το καθένα oι εξής ρηματικοί τύποι: notus, spectare.
6) Nα δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους δυνατούς τρόπους: tu
hominem investiga, summa diligentia Romam mitte.

7) Nα αναγνωρίσετε τους τοπικούς και χρονικούς προσδιορισμούς του
κειμένου.

8) Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση από
τη φράση Scriptor narravit
i.
Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit.
ii.
Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit et in custodiam
Ephesi tradidit.
9) Nα γίνει ο ευθύς λόγος σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση Scriptor oravit:
Τu hominem investiga summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso
rediens tecum deduc.
10) Nα δηλωθεί ο β’ όρος σύγκρισης του κειμένου με άλλο τρόπο.

11) Να γίνουν οι μετοχές rediens και notus στις αντίστοιχες δευτερεύουσες
προτάσεις.

12) Να γίνει η πρώτη πρόταση της κάθε περιόδου μετοχική:
i.
Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit et in custodiam
Ephesi tradidit.
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ii.

Τu hominem investiga summaque diligentia vel Romam mitte.

13) Να δηλωθεί το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο με ισοδύναμη φράση: propter
scelus et audaciam.
14) Nα γίνει η ενεργητική σύνταξη της περιόδου σε παθητική: Postea Plato
quidam Sardianus hominem comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit.

