
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ IX 

Η ΕΓΚΑΘΙ∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
 
∆ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
 

Α. Κείµενο   
Tarquinius Superbus, Septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium 
perdit*. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini 
laedit*. Maritus et pater et lunius Brutus earn maestam inveniunt*. Illie femina 
cum lacrimis iniuriam aperit*. et cultro se ipsam interficit. Brutus e? vulnere 
dolore magno cultrum extrahit* et delictum punire parat. Populurr concitat et 
Tarquinio imperium adimit*. Liber iam populus Romanus due consules, lunium 
Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere* constituit*. 
 
 
Β. Γραµµατική 
 
Ασκήσεις  ανοιχτού τύπου 
 
1) Να γράψεις to ίδιο πρόσωπο των ρ. στο Μέλλοντα και Παρακείµενο: 
Ενεστώτας                              Μέλλοντας                     Παρακείµενος 
perdit 
laedit 
interficit 
parat 
adimit 
 
2) Να γράψεις δίπλα σε κάθε ρ. τη συζυγία στην οποία ανήκει: 
 
laedit:  
concitat: 
inveniunt:  
adimit: aperit: 
 
3) Να σχηµατίσεις τη µετοχή Ενεστώτα και Μέλλοντα των ρ. extrahi concitat και 
constituit. 
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4) Να γράψεις τις πτώσεις που ζητούνται: 
                  —> Γενική ενικού 
filius          —> Κλητική ενικού 
                  —> Γενική πληθυντικού 
                  —> Αφαιρ. πληθυντικού 
 
                  —> Ονοµ. ενικού 
cultro        —> Γενική ενικού 
                 —> Γενική πληθυντικού 
                 —» Αιτιατ. Πληθυντικού 
 
                 —> Γενική ενικού 
pater         —> Αφαιρ. ενικού 
                 —> Γενική πληθυντικού 
                 —> ∆οτική πληθυντικού 
 
                  —» Ονοµ. ενικού 
consules    —> Αφαιρ. ενικού 
                  —> Γενική πληθυντικού 

—>Αφαιρ. Πληθυντικού 
 
 
 
 
5) Να γράψεις  τα  παρακάτω  ουσιαστικά  στην  ίδια  πτώση  του  άλλου 
αριθµού: 
                

Ενικός αριθµός 
 

Πληθ. αριθµός 
 

modo 
 

 
 

uxoris 
 

 
 

 
 

lacrimis 
 

vulnere 
 

 
 

cultrum 
 

 
 

 
 

consules 
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Ασκήσεις κλειστού / αντικειµενικού τύπου 
 
Να συµπληρώσεις τα κενά: 
1. Populus Romanus ___ ___ imperium adimit (Tarquinius, rex) 
2. Femina _____ et ___ iniuriam aperit (maritus, pater) 
3. Liber populus Romanus duo consules ___ (deligo πρκ.) 
4. Femina iniuriam ______ constituit (aperio) 
 
 
Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
 
Ασκήσεις ανοιχτού τύπου 
 
1) Να χαρακτηρίσεις συντακτικά τις λέξεις: 
septimus, pudicitiam, maestam, illis 
2) Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 
- Filius pudicitiam Lucretiae laedit. 
- Brutus populum Romanum concitat. 
- Brutus ex vulnere cultrum extraxit. 

- Populus Romanus duo consules deligit. 
-  

3) Να µετατραπεί η σύνταξη των προτάσεων σε απαρεµφατική µε εξάρτηση από 
το ρ. «Dicunt...»: 
 
- Maritus et pater... inveninunt. 
- Illis femina... aperit 
 
Ασκήσεις κλειστού / αντικειµενικού τύπου 
 
1.Να συµπληρώσεις τα κενά: 
 
1. Femina ___, ___ et ___ iniuriam aperit (maritus, pater, Brutus) 
2. Brutus cultrum ___ parat (extraho) 
3. Vulnus ___ erat (magnus -a -um) 
4. Interficio ___ ___ (ego, ipse) 
5. Romani ___ sunt (liber -ra -um) 
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