
 

 

 
 

Απαντήσεις 
pater filiae osculum dedid sed  animadvertit eam esse tristiculam: Να   γράψετε την 
πρόταση µεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον πληθυντικό αριθµό.(στην 
ίδια πτώση ή στο ίδιο πρόσωπο) : 
patres filiis (filiabus) oscula dederunt sed animadverterunt eas esse tristiculas 
domum: Να κλιθεί στον πληθυντικό αριθµό 
domus domuum(domorum) domibus domos domus domibus 
 
rege: Να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού 
regi regibus 
 
vesperum: Να γραφεί η γενική και κλητική ενικού 
vesperi vesper 
 
omen: Να γραφεί το γένος και η ονοµαστική πληθυντικού 
ουδέτερο omina 
 
cladem. Να κλιθεί στον ίδιο αριθµό 
clades cladis cladi cladem clades clade 
 
 
complexum: Να γραφεί η αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού 
complexum complexuum 
 
fine: Να γραφεί το γένος και η γενική πληθυντικού 
αρσενικό finium 
 
Alpes:Να γραφεί η γενική και αφαιρετική πληθυντικού 
Alpium Alpibus 
 
ingens: Να κλιθεί το ουδέτερο στον πληθυντικό 
ingentia ingentium ingentibus ingentia ingentia ingentibus 
 
feroces:Να κλιθεί το θηλυκό στον ενικό 
ferox ferocis feroci ferocem ferox feroci 
 
omnes:Να κλιθεί το αρσενικό στον πληθυντικό 
omnes omnium omnibus omnes omnes omnibus 
 
eis: Να γραφεί η αιτιατική πληθυντικού και στα 3 γένη 
eos eas ea 
 
hunc:Να γραφεί η αφαιρετική ενικού και στα 3 γένη 



 

 

hoc hac hoc 
 
quem:Να κλιθεί το ουδέτερο στον ενικό. 
quod cuius cui quod  quo 
 
feres:Να κλιθεί η οριστική ενεστώτα. 
fero fers fert ferimus fertis ferunt 
 
geret: Να κλιθεί η οριστική παρακειµένου 
gessi gessisti gessit gessimus gessistis gesserunt 
 
restituet:Να  κλιθεί ο παρατατικός 
restituebam restituebas restituebat restituebamus restituebatis restituebant 
 
pariet: Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι 
pario peperi partum parere(3) 
 
complevit: Να κλιθεί η οριστική µέλλοντα 
complebo complebis complebit complebimus complebitis complebunt 
 
expedivit: Να  κλιθεί η οριστική υπερσυντελίκου 
expedivera
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cucurrit: Να αντικατασταθεί χρονικά 
currit currebat curret cucurrit cucurrerat cucurrerit 
 
praesumpsit:Να γραφεί το σουπίνο 
praeusumptum 
 
 
dixit:Να κλιθεί η  οριστική συντελεσµένου µέλλοντα 
dixero dixeris dixerit dixerimus dixeritits dixerint 
 
respondit: Να γραφεί το σουπίνο, το απαρέµφατο και η συζυγία 
respopnsum respondere δεύτερη 
 
dedit: Να γραφεί η συζυγία και ο ίδιος τύπος στον πληθυντικό αριθµό. 
πρώτη dederunt 
 


