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ΜΑΘΗΜΑ XIV (LECTIO QUARTA DECIMA): ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ 
ΟΝΕΙΡΟ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να κλίνετε σε όλους τους χρόνους της Οριστικής τα παρακάτω ρήµατα: inclamo, 
respondeo, cupio, venio. 
 

2) Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήµατα: fuerat, apparuit, aspexit, 
viderant, somniavit. 
 

3) Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους 2 αριθµούς (όπου είναι δυνατό): 
Cassius, exercitus, Athenae, somnus, species, magnitudo, timor, fides, 
somnium, caput. 

 
4) Να κλίνετε τις συνεκφορές: Cassius Parmensis, sollicitum animum, species 

horrenda, facie squalida, res ipsa. 
 

5) Αντιστοιχίστε τις λατινικές λέξεις της Α΄ στήλης µε τις σηµασίες που δίνονται στη 
Β΄ στήλη. Στη Β΄ στήλη υπάρχουν 3 σηµασίες των οποίων δεν δίνεται η αντίστοιχη 
λατινική λέξη. 

 
Α΄ ΣΤΗΛΗ                       Β΄ ΣΤΗΛΗ 
- somnus                    όνειρο                                
- homo                           έρχοµαι 
- interrogo                    όµοιος          
- sollicitus                   ονειρεύοµαι      
- res                                   ύπνος 
- somnium                            ηµέρα    
- concutio                           φρικτός   
- similis                                  επιθυµώ    
- venio                                 ταραγµένος 
- timor                                συνταράζω 
- horrendus                        φόβος        
- somnio                               άνθρωπος   

                                   ρωτώ 
                                    λίγος 
                             πράγµα 

 

6) Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους: 
• qui (αιτιατική ενικού θηλυκού γένους): 
• horrenda (γενική πληθυντικού ίδιου γένους):  
• existimavit (γ΄ πληθυντικό συντ. µέλλοντα): 
• hominem (αφαιρετική πληθυντικού): 
• facie (γενική ενικού):  
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• similem (αιτιατική πληθυντικού ίδιου γένους): 
• mortui (κλητική πληθυντικού): 
• concepit (γ΄ ενικό µέλλοντα): 
• audire (γ΄ πληθυντικό ενεστώτα):  
• ille (ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους): 
• eos (την ίδια πτώση του άλλου αριθµού): 
• dedit (β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου): 
• paucis (δοτική ενικού ίδιου γένους): 
• res (αφαιρετική ενικού): 
• ipsa (αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους): 
• Οctavianus (δοτική ενικού): 
• supplicio (ονοµαστική πληθυντικού): 
• adfecit (α΄ πληθυντικό παρατατικού): 

 
 

7) Να αντιστοιχίσετε τα γένη των παρακάτω ουσιαστικών του κειµένου: 
 
mortui 
timorem                              α) Αρσενικό 
facie 
capitis 
diebus                                   β) Θηλυκό 
nomen                                                           
exercitu 
somnii                           γ) Ουδέτερο 
somno                                                                   
res 
 

8) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ µε τη γραµµατική τους αναγνώριση στη 
στήλη Β΄: 

       Α΄ ΣΤΗΛΗ            Β΄ ΣΤΗΛΗ 

§ simul                       αντωνυµία 
§ vix             σύνδεσµος 
§ ibi                     επίθετο 
§ se                       σύνδεσµος 
§ nam                          επίρρηµα 
§ paucis                   πρόθεση 
§ post (bellum)              επίρρηµα 
§ e(x)                         πρόθεση 
 

9) Να µεταφέρετε την παρακάτω φράση στον άλλο αριθµό: 
- «Existimavit ad se venire hominem similem effigiei mortui» 
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ΜΑΘΗΜΑ XV (LECTIO QUINTA DECIMA): ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΩΝ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να κλίνετε σε όλους τους χρόνους της Οριστικής της Ε.Φ. τα παρακάτω ρήµατα: 
consisto, desilio. 
 

2) Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήµατα: student, gerit, sinunt. 
 

3) Να κλίνετε την Οριστική Ενεστώτα Π.Φ. των ρηµάτων: nutrio, lavo, creo, habeo, 
effemino. 
 

4) Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους 2 αριθµούς (όπου είναι δυνατό): 
Germani, studium, lac, caro, pellis, nex, equus, usus, res, vinum, mercator. 

 
5) Να κλίνετε τις συνεκφορές: omnis vita, militaris rei. 

 
6) Αντιστοιχίστε τις λατινικές λέξεις της Α΄ στήλης µε τις σηµασίες που δίνονται στη 
Β΄ στήλη. Στη Β΄ στήλη υπάρχουν 3 σηµασίες των οποίων δεν δίνεται η αντίστοιχη 
λατινική λέξη. 

 
Α΄ ΣΤΗΛΗ         Β΄ ΣΤΗΛΗ 
- proelium        γίνοµαι µαλθακός 
- pellis                    εκθηλύνω 
- caseus                    εισάγω 
- creo                 πλένω 
- turpis               ποτάµι 
- remollesco              πόδι 
- venatio                      τυρί 
- iners            µαλακός 
- effemino             παγωµένος 
- potestas          αισχρός 
- pes          εκλέγω 
- lavo        δέρµα 
- desilio         µάχη 

            κυνήγι 
                  εξουσία 
          πηδώ κάτω 

 
7) Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους: 
• vita (γενική πληθυντικού): 
• omnis (ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους):  
• venationibus (κλητική ενικού): 
• militaris (αφαιρετική πληθυντικού): 
• consistit (γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Φ.): 
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• agriculturae (αιτιατική ενικού):  
• carne (γενική πληθυντικού): 
• nutriuntur (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα): 
• locis (ονοµαστική πληθυντικού): 
• fluminibus (αιτιατική πληθυντικού): 
• lavantur (α΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού): 
• civitas (δοτική ενικού):  
• gerit (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Φ.) 
• magistratus (δοτική ενικού): 
• necis (αφαιρετική ενικού): 
• potestate (κλητική πληθυντικού): 
• equestribus (αιτιατική ενικού ίδιου γένους): 
• proeliis (ονοµαστική πληθυντικού): 
• desiliunt (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Φ.): 
• turpis (γενική πληθυντικού ίδιου γένους): 
• habetur (απαρέµφατο Ενεστώτα Π.Φ.): 
• se (τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο της αντωνυµίας): 
• ea (γενική πληθυντικού ίδιου γένους): 
• remollescunt (απαρέµφατο Ενεστώτα Ε.Φ.): 
• homines (γενική ενικού): 
• effeminantur (απαρέµφατο Ενεστώτα Π.Φ.): 

 
 

8) Να αντιστοιχίσετε τα γένη των παρακάτω ουσιαστικών του κειµένου: 
 
lacte               α) Αρσενικό 
proeliis 
pedibus 
res 
usus                   β) Θηλυκό 
vinum 
magistratus 
equis 
vita         γ) Ουδέτερο  
carne                                                               
 

 

9) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ µε τη γραµµατική τους αναγνώριση στη 
στήλη Β΄: 

   Α΄ ΣΤΗΛΗ                                                Β΄ ΣΤΗΛΗ 

§ solum      ουσιαστικό 
§ re      σύνδεσµος 
§ ac      επίθετο 
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§ militaris     πρόθεση 
§ a       επίρρηµα 
§ ex        πρόθεση 
§ ut             επίρρηµα       
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ΜΑΘΗΜΑ XX (LECTIO VIDECIMA): ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΠΩΣ 
Ο ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να κλίνετε σε όλους τους χρόνους της Οριστικής της Ε.Φ και Π.Φ. τα παρακάτω 
ρήµατα: cepit, delatus est. 
 

2) Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήµατα στη φωνή που βρίσκονται: 
factus est, salutavit, prorepsit, miseratur. 

 
3) Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην ενεργητική περιφραστική συζυγία: 

animadvertit, adgnovit. 
 

4) Να γραφούν τα απαρέµφατα και οι µετοχές όλων των χρόνων σε Ενεργητική και 
Παθητική φωνή: recesserat, animadvertit, salutavit. 

 
5) Να γραφούν τα απαρέµφατα και οι µετοχές όλων των χρόνων του αποθετικού 
ρήµατος: morior. 
 

6) Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους 2 αριθµούς (όπου είναι δυνατό): 
imperium, diaeta, foris, pes, commilito, rumor, Claudius, nomen, caedes, 
Hermaeum. 

 
7) Να κλίνετε τις συνεκφορές: quinquagesimo anno, aetatis suae, solarium 

proximum, postero die. 
 

8) Να γραφεί ο υπερθετικός βαθµός των επιθέτων και στα τρία γένη στην ονοµαστική 
ενικού και στην αιτιατική πληθυντικού: mirabilis, tristis. 
 

9) Αντιστοιχίστε τις λατινικές λέξεις της Α΄ στήλης µε τις σηµασίες που δίνονται στη 
Β΄ στήλη. Στη Β΄ στήλη υπάρχουν 3 σηµασίες των οποίων δεν δίνεται η αντίστοιχη 
λατινική λέξη. 

 
Α΄ ΣΤΗΛΗ                                                       Β΄ ΣΤΗΛΗ 
- casus      σφαγή 
- commilito     σύντροφος       
- mirabilis     οδηγώ προς  
- prorepo      κρύβω     
- adduco      ηµέρα  
- paulus      τυχαίο γεγονός 
- turba      λίγος 
- praetendo      µεταφέρω  
- miseror      πλήθος 
- rumor      σέρνοµαι 
- trepidus      παράδοξος        
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- foris       κρεµώ µπροστά 
- defero      φήµη 

        έντροµος 
        πόρτα 
       λυπάµαι 

 
 

10) Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους: 
• anno (κλητική ενικού και γενική πληθυντικού): 
• exclusus (γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ πληθυντικό Οριστικής 
Υπερσυντελίκου Π.Φ):  

• insidiatoribus (δοτική ενικού και ονοµαστική πληθυντικού): 
• abdidit (τη µετοχή µέλλοντα και στα 3 γένη): 
• vela (αιτιατική ενικού και πληθυντικού): 
• eius (γενική πληθυντικού ίδιου γένους):  
• his (αφαιρετική ενικού θηλυκού γένους και ονοµαστική πληθυντικού 
ουδετέρου): 

• diaetam (κλητική πληθυντικού): 
• foribus (γενική και κλητική πληθυντικού): 
• praetenta (Απαρέµφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα Π.Φ.): 
• adduxit (α΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Ε.Φ. και Π.Φ.): 
• salutavit (ονοµαστική ενικού και δοτική πληθυντικού Μετοχής Ενεστώτα 
αρσενικού γένους):  

• delatus est (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Φ.): 
• tristis (την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος του επιθέτου): 
• turba (αφαιρετική ενικού): 
• prorepsit (γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ε.Φ. και γ΄ πληθυντικό Συντ. 
Μέλλοντα Π.Φ.): 

• quodam (την ίδια πτώση στο θηλυκό γένος): 
• cepit (β΄ ενικό Οριστικής Παρακειµένου Ε.Φ. και β΄ πληθυντικό Οριστικής 
Υπερσυντελίκου Π.Φ.): 

• miseratur (Απαρέµφατο Παρακειµένου και Συντ. Μέλλοντα): 
• moriturum (γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα): 
• casu (δοτική ενικού και γενική πληθυντικού): 
• nomen (αιτιατική ενικού και κλητική πληθυντικού): 
• castra (αφαιρετική πληθυντικού): 
• obvia (δοτική ενικού αρσενικού γένους και δοτική πληθυντικού θηλυκού 
γένους): 
 

 
 

11) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ µε τη γραµµατική τους αναγνώριση στη 
στήλη Β΄: 

   Α΄ ΣΤΗΛΗ                                                Β΄ ΣΤΗΛΗ 
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§ dum                                                   αντωνυµία 
§ obvia                                                  επίθετο 
§ postero                                              σύνδεσµος 
§ cui                                                       επίθετο 
§ inter                                                   πρόθεση 
§ hinc                                                    αντωνυµία 
§ quasi                                                  σύνδεσµος 

 
 

 

 


