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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ουσιαστικά 

1. Να γράψετε τους τύπους των ουσιαστικών που σας ζητούνται:   

Α΄κλίση 

Cassiope  την αιτιατική του ενικού: …………………………… 
Andromeda  την δοτική του ενικού: …………………………… 
filia  τη δοτική του πληθυντικού: …………………………… 
forma  την αιτιατική του πληθυντικού: …………………………… 
poeta  την κλητική του ενικού: …………………………… 
luna  τη δοτική του πληθυντικού: …………………………… 
pugna  τη δοτική του πληθυντικού: …………………………… 
Athenae  την αιτιατική του πληθυντικού: …………………………… 
diaeta  την αφαιρετική του ενικού: …………………………… 

 
Β΄ κλίση 
Cepheus  την κλητική του ενικού: …………………………… 
oraculum  την ονομαστική του πληθυντικού: …………………………… 
deus  την κλητική του ενικού:  …………………………… 
scopulus  την κλητική του ενικού: …………………………… 
Perseus  την αιτιατική του ενικού: …………………………… 
Silius  τη γενική του ενικού: …………………………… 
magister  τη δοτική του ενικού: …………………………… 
puer  την ονομαστική του πληθυντικού: …………………………… 
bellum  την κλητική του πληθυντικού: …………………………… 
 
Δ΄ κλίση  
magistratus  τη γενική του πληθυντικού: …………………………… 

exercitus  την αφαιρετική του ενικού:  …………………………… 
status  την αφαιρετική του πληθυντικού: …………………………… 
motus  τη δοτική του ενικού: …………………………… 
aditus  τη γενική του ενικού: …………………………… 
metus  την ονομαστική του πληθυντικού: …………………………… 

casus  την αιτιατική του πληθυντικού: …………………………… 
magistratus  την αιτιατική του ενικού: …………………………… 
exercitus  την αφαιρετική του πληθυντικού: …………………………… 
 
Ε΄ κλίση  
species  την αιτιατική του πληθυντικού:  …………………………… 
facies  τη δοτική του ενικού: …………………………… 
effigies  την αφαιρετική του ενικού: …………………………… 
dies  τη γενική του πληθυντικού: …………………………… 
res  τη δοτική του ενικού: …………………………… 
fides  τη γενική του ενικού: …………………………… 
dies  την αιτιατική του ενικού: …………………………… 
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Επίθετα 

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται και στα τρία γένη: 

superbus   τη δοτική του ενικού: ………………….., …………………., ……………….. 

regius  την αφαιρετική του ενικού: ………………….., …………………., ……………….. 

multus  την ονομαστική του πληθυντικού: ………………….., …………………., ……………….. 

tener  τη δοτική του πληθυντικού: ………………….., …………………., ……………….. 

pulcher  την κλητική του ενικού: ………………….., …………………., ……………….. 

liber  την αιτιατική του πληθυντικού: ………………….., …………………., ……………….. 

bonus  τη γενική του ενικού: ………………….., …………………., ……………….. 

paucus  την αιτιατική του ενικού: ………………….., …………………., ……………….. 

serenus  τη γενική του πληθυντικού: ………………….., …………………., ……………….. 

posterus  την αφαιρετική του πληθυντικού: ………………….., ………………., ……………….. 

 

Αντωνυμίες 

1. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται και να αναγνωρίσετε το είδος των 

αντωνυμιών:   

ego  την αιτιατική του ενικού: …………………………… 

tu  τη γενική του πληθυντικού: …………………………… 

sui  την αφαιρετική του ενικού: …………………………… 

meus την κλητική του ενικού στο ίδιο γένος: …………………………… 

noster  την αιτιατική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος: …………………………… 

tuus  την ονομαστική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος: …………………………… 

vester τη δοτική του ενικού στο ίδιο γένος: …………………………… 

suus  τη γενική του ενικού στο θηλυκό γένος: …………………………… 

hic την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος: …………………………… 

ille  την ονομαστική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος: …………………………… 

is  τη δοτική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος: …………………………… 

idem  την αιτιατική του ενικού στο ίδιο γένος: …………………………… 

qui τη δοτική του πληθυντικού στο θηλυκό γένος: …………………………… 

 

 

2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

Γενική ενικού Αφαιρετική ενικού Ονομαστική πληθυντ. Αιτιατική πληθυντικού 

Α Θ Ο Α Θ Ο Α Θ Ο Α Θ Ο 
mei            

    eadem        

      tui      

           vestra 

 suae           

   hoc         

         illos   

        quae    
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Ρήματα- Ενεργητική Φωνή 
 

1. Να αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα στο πρόσωπο και στον 
αριθμό που σας δίνονται (οριστική έγκλιση):  

Ενεστώτας comparat    

Παρατατικός   mittebamus  

Μέλλοντας     

Παρακείμενος  habuistis   

Υπερσυντέλικος     

Συντ. Μέλλοντας     venerint 

 

 

2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: 

Ενεστώτας Παρακείμενος Σουπίνο Απαρέμφατο 

placeo    

   imperare 

  compositum  

   gerere 

 cepi   

  nutritum  

 

 

3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους τύπους που ζητούνται:  

Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Σουπίνο Γερούνδιο 

es       

 staret      

vincet       

  interroganto     

 responderitis      

prorepserat       

abdes       

 
 

 

4. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται:  

comparat  β΄ πληθυντικό, Υποτακτική, Υπερσυντελίκου: …………………………… 

mittebamus  β΄ ενικό, Υποτακτική, Μέλλοντα: …………………………… 

venerint  απαρέμφατο Μέλλοντα αρσενικό: ………………………. 

gerere  γ΄ ενικό, Προστακτική, Μέλλοντα: …………………………… 

cepi  γ΄ πληθυντικό, Υποτακτική, Ενεστώτα: …………………………… 

erat  α΄ πληθυντικό, Υποτακτική, Παρατατικού: …………………………… 

vincet  β΄ πληθυντικό, Προστακτική, Ενεστώτα: …………………………… 

responderitis  απαρέμφατο Παρακειμένου: …………………………… 
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