
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΟΛΑ 

 

 

 
 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Κείμενο 3 

 

 Neptunus iratus (αιτιολογική πρόταση): quod iratus est 

(αντικειμενική αιτιολογία)  , quod iratus sit (υποκειμενική 

αιτιολογία), cum iratus sit (αιτία ως αποτέλεσμα εσωτερικής 

λογικής διεργασίας) 

 

Κείμενο 11 

 

 Hannibal natus (αναφορική πρόταση): (Hannibal) qui natus est (ή 

natus erat) 

 

Κείμενο 20 

 

 Exclusus (Claudius) (χρονική πρόταση):  Cum (Claudius) exclusus 

esset ή Postquam (Claudius) exclusus est (ή erat).  

 

 (Claudius) exterritus (αιτιολογική πρόταση): quod exterritus est (ή 

erat) (αντικειμενική αιτιολογία)  , quod exterritus esset 

(υποκειμενική αιτιολογία), cum exterritus esset (αιτία ως 

αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας) 

 

 inter vela praetenta (αναφορική πρόταση): (inter vela) quae 

praetenta sunt (ή erant) 

 

 Discurrens miles (χρονική πρόταση):  dum discurrit 

(συνεχιζόμενη πράξη), cum discurreret (ιστορικός διηγηματικός), 

cum discurrebat (καθαρά χρονικός) 
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 eum latentem (βουλητική πρόταση): ut lateret 

 

 extractum eum (χρονική πρόταση):  Cum (is) extractus esset ή 

Postquam (is) extractus est (ή erat).  

 

 quasi moriturum eum (αιτιολογική πρόταση υποκειμενική 

αιτιολογία): quod is moriturus esset 

 

Κείμενο 21 

 

 Brenno duce (χρονική πρόταση):  Cum Brennus dux esset ή Cum 

(καθαρά χρονικός)  Brennus dux erat. 

 

 deletis legionibus (χρονική πρόταση): Cum Galli legiones 

delevissent ή Ut Galli legiones deleverunt. 

 

 Veientanam praedam non aequo iure divisam (αναφορική 

πρόταση):...(praedam) quae non aequo iure divisa est (ή divisa 

erat) 

 Camillus absens (εναντιωματική πρόταση): Etsi Camillus aberat 

 Gallos iam abeuntes (χρονική πρόταση): Cum Galli iam abirent ή 

dum abeunt. 

 quibus interemptis(χρονική πρόταση) : Cum Camillus eos 

interemisset ή Postquam Camillus eos interemit 

 Quod illic appensum (αιτιολογική πρόταση): quod id illic 

appensum est ή  (appensum erat) (πραγματική αιτιολογία) 

 Camillus rogatus (χρονική πρόταση): Cum Camillus rogatus esset 

ή Postquam Camillus rogatus est/ rogatus erat. 

 

 

Κείμενο 24 

 

 eique ab ostio Ennium quaerenti (αναφορική & χρονική 

πρόταση): (eique) qui ab ostio Ennium quaerebat & Cum is ab 

ostio Ennium quaereret 

 Ennius indignatus (αιτιολογική πρόταση): Cum Ennius indignatus 

esset (εσωτερική λογική διεργασία) 

 

 

Κείμενο 25 

 

 Cato ostendens patribus (χρονική πρόταση): Cum Cato patribus 

ostenderet ή Dum Cato patribus ostendit (συνεχιζόμενη πράξη) 
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Κείμενο 27 

 

 ei desideranti legit (αναφορική & αιτιολογική πρόταση): (ei) qui 

desiderabat & quod desiderabat (πραγματική αιτιολογία)/ quod 

desideraret (υποκειμενική αιτιολογία) 

 

 

Κείμενο 29 

 

 homo quidam corvum tenens (αναφορική πρόταση): (homo 

quidam) qui corvum tenebat 

 Audita salutatione (χρονική πρόταση): Cum Caesar salutationem 

audivisset ή Ut Caesar salutationem audivit. 

 

 

Κείμενο 31 

 

 T. Manlius natus (αναφορική πρόταση): (T. Manlius) qui natus 

est (ή natus erat) 

 adulescens viribus suis confisus (αιτιολογική πρόταση): Cum 

adulescens viribus suis confisus esset (εσωτερική λογική 

διεργασία) 

 adulescens cupiditate pugnandi permotus (αιτιολογική 

πρόταση): Cum adulescens cupiditate pugnandi permotus esset 

(εσωτερική λογική διεργασία) 

 

Κείμενο 34 

 

 abiectis armis (χρονική πρόταση): Cum praedones arma 

abiecissent ή Postquam praedones arma abiecerunt. 

 

Κείμενο 36 

 

 se in scamno assidentem (βουλητική πρόταση): ut in scamno 

assideret 

 se ex ligneo catillo cenantem (βουλητική πρόταση): ut ex ligneo 

catillo cenaret 

 magnum pondus missum (αναφορική πρόταση): (magnum 

pondus) quod missum est (ή missum erat) 
 

Κείμενο 38 
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 aliqua vox congruens (αναφορική πρόταση) : (aliqua vox) quae 

congruebat 

 tandem puella...fessa (αιτιολογική πρόταση): quod puella fessa est 

(ή fessa erat) (πραγματική αιτιολογία) 

 

Κείμενο 42 

 coniurationem nascentem (αναφορική & χρονική πρόταση): 

(coniurationem) quae nascebatur & dum nascitur (συνεχιζόμενη 

πράξη) 

 multi secuti (αιτιολογική πρόταση): quod secuti sunt (ή secuti 

erant) (πραγματική αιτιολογία) 

 

 

Κείμενο 43 

 

 tibi ingredienti (χρονική πρόταση): Cum tu ingredereris ή Dum tu 

ingrederis (συνεχιζόμενη πράξη)  

 

Κείμενο 44 

 

 Tarquinium exulantem (χρονική πρόταση): Dum Tarquinium 

exulat (συνεχιζόμενη πράξη) ή cum exularet (εφόσον ζητηθεί 

εισαγωγή με τον ιστορικό-διηγηματικό cum) 

 

Κείμενο 45 

 Epistulam conscriptam (αναφορική πρόταση): (epistulam) quae 

conscripta est ή (conscripta erat) 

 

 Gallus periculum veritus (αιτιολογική πρόταση): Cum Gallus 

periculum veritus esset (εσωτερική λογική διεργασία) ή quod 

veritus est/erat (αντικειμενική αιτιολογία) 
 


