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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ´ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΧΧ (Lectio Vicesima):  

Πίσω από τις κουρτίνες ή πως ο 

Κλαύδιος έγινε 

αυτοκράτορας 

 

1. Να γράψετε την ονομαστική πτώση των παρακάτω ουσιαστικών 

κατατάσσοντας τα παράλληλα στην κλίση στην οποία ανήκει το καθένα: 

imperium, insidiatoribus, diaetam, caedis, vela, dies, casu, miles 

Α’ κλίση  Β’ κλίση Γ’ κλίση Δ’ κλίση Ε’ κλίση 

     

     

     

 

2. Να κλίνετε τις συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και πληθυντικού 

αριθμού: commilitiones suos, obvia turba, postero die  

 

3. Να μεταφέρετε τους 

παρακάτω ονοματικούς τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

anno …………………………….. 

foribus ………………………….. 

discurrens ……………………………… 

rumore ……………………………… 

nomen ………………………………… 

die 

…………………………………… 

 

 

4. Να μεταφερθούν οι τύποι στην κατάλληλη πτώση που ζητείται στην 

παρένθεση:  

 

aetatis (κλητική ενικού) ………………………… 

mirabili (ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου) ………………………………. 

Claudius (γενική ενικού) …………………………. 

nomen (δοτική ενικού/αιτιατική πληθυντικού) …………………………… / 

……………………….. 

proximum (γενική πληθυντικού αρσενικού) ……………………………….. 

foribus (γενική ενικού και πληθυντικού) …………………………… / 

……………………….. 

miles (δοτική ενικού) ………………………… 
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pedes (αιτιατική ενικού) ………………………… 

imperatorem (αφαιρετική ενικού) ………………………… 

castra (δοτική πληθυτνικού) ………………………… 

tristis (αφαιρετική ενικού 

θηλυκού) 

………………………… 

trepidus (δοτική ενικού αρσενικού/ονομαστική πληθυντικού θηλυκού/ 

αφαιρετική ενικού ουδετέρου) 

………………………/……………………………/………………………… 

 

 

5. Να εντοπίσετε τις αντωνυμίες μέσα στο κείμενο και να τις μεταφέρετε στις 

πτώσεις που ζητούνται στον πίνακα. (Οι διπλοί και τριπλοί τύποι να γραφούν 

στον πίνακα μία φορά) 

Αντωνυμία Γενική ενικού Αιτιατική πληθυντικού 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

6. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα: cepit, adduxit, 

adgnovit, miseratur.   
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Ενεστώτας     

Παρατατικός      

Μέλλοντας     

Παρακείμενος     

Υπερσυντέλικος     

Συντελεσμένος 

Μέλλ. 

    

 

 

7. Να γραφούν οι μετοχές 

όλων των χρόνων 

ενεργητικής και μέσης φωνής 

των παρακάτω ρηματικών τύπων και στα τρία γένη: exterritus, discurrens, 

animadvertit, salutavit. 

   

8. Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος delatus est 

Απαρέμφατο 

ενεστ. ε.φ. 

Γ’ενικό 

οριστ. 

μελλ. ε.φ. 

α’ πληθ. 

οριστ. 

υπερσ. μ.φ. 

β’ενικό 

υποτακτικής 

ενεστώτα μ.φ.  

απαρέμφατο 

παρακειμένου 

μ.φ. 

     

 

 

9. Να γράψετε τον τύπο του ρήματος που ζητείται:  

exclusus: β’ενικό οριστικής παρακειμένου ε.φ  

.…………………………………………. 

recesserat:  β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού ε.φ.  

.…………………………………………. 
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prorepsit:  γ’ ενικό υποτακτικής μέλλοντα ε.φ./ απαρέμφατο πρκ μ.φ. 

.………………………… 

praetenta: α’ πληθυντικό 

υποτακτικής 

υπερσυντελίκου 

μ.φ. 

.…………………………………… 

salutavit:  μετοχή ενεστώτα ε.φ./ γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ε.φ. 

……………………………/………………………………. 

 

 

 

 


