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Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Α.1 Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis 

nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!». Tum Cepheus 

Andromedam ad scopulum adligat; Belua ad Andromedam se movet. 

Repente Perseus calceis pennatis advolat; 

..........................................................................................................................................

Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. 

Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer 

magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo 

habebat. 

......................................................................................................................................... 

Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri 

sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi 

sumus: 
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Β.1.α.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

Neptunus:την κλητική ενικού αριθμού. 

Aethiopiae:τη δοτική ενικού αριθμού. 

incolis:την αιτιατική ενικού αριθμού. 

Oraculum:την αιτιατική πληθυντικού αριθμού. 

scopulum:την κλητική ενικού αριθμού. 

se:τη γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο πρόσωπο. 

illis locis:τη δοτική ενικού αριθμού. 

agros:την ονομαστική πληθυντικού αριθμού. 

Silius:την κλητική ενικού αριθμού. 

Vergili:τη γενική ενικού αριθμού. 

eius:τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

magistrum:την ονομαστική ενικού αριθμού. 

civitas:τη γενική πληθυντικού αριθμού. 

iudices:την κλητική ενικού αριθμού. 

omnes:την αφαιρετική ενικού στο θηλυκό γένος.                                                                                                                         
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Β.1.β.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στους παρακάτω 

ρηματικούς τύπους(στους περιφραστικούς τύπους να λαμβάνετε 

υπόψη το υποκείμενο): 

urget:το β' ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ενεργητική 

φωνή. 

respondet:το γ' πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην 

ενεργητική φωνή, το απαρέμφατο ενεστώτα στην παθητική φωνή. 
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adligat:το α' πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην παθητική 

φωνή, το γ' πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην 

παθητική φωνή. 

movet:το απαρέμφατο παρακειμένου στην ενεργητική φωνή, τη μετοχή 

παρακειμένου στην παθητική φωνή. 

habebat:τη μετοχή ενεστώτα, το απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική 

φωνή, το β' ενικό οριστικής μέλλοντα στην παθητική φωνή. 

honorabat:το α' πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στην 

ενεργητική φωνή, το β' πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην 

παθητική φωνή, το απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα. 

stat:το α' πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου στην 

ενεργητική φωνή. 

sumus:το γ' πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα. 
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Β.2.α.Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση των παρακάτω τύπων: 

iratus, incolis, ad scopulum, se, tenerum, eius, Neapoli, sine mente, 

magistratus, legum. 
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Β.2.β.Ut corpora nostra sine mente:Να γίνει πλήρης συντακτική 

ανάλυση της δευτερεύουσας πρότασης (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτική χρήση). 
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Γ.1.α.Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat:Να προβείτε στις 

κατάλληλες μετατροπές, ώστε να μην εκφράζεται αυτοπάθεια.  
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Γ.1.β. Legum ministri sunt magistratus:Να μεταφέρετε τους όρους της 

πρότασης στον άλλο αριθμό.  
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Γ.1.γ.Να μετατρέψετε την παρακάτω πρόταση σε απαρεμφατική 

χρησιμοποιώντας τις εξαρτήσεις, που σας δίνονται: 

Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam. 

-Romani dicunt 

-Neptunus dicit 

-fertur 
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Γ.1.δ.Στα παρακάτω παραδείγματα να μετατραπεί η ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική: 

-Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat. 

-Multos in illis locis agros possidebat. 
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