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2.Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et

dolo expugnant. Aeneas cum Anchisa,cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed
venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam
fundat. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. Regina Aenean amat et Aeneas
reginam. Denique Aeneas in Italiam navigat et regina exspirat
3.Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum
Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam
marina,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;puellam videt et stupet forma puellae.
Perseus hasta belluam delet et Andromedam liberat.Cepheus,Cassiope et incolae
valde gaudent
4.Apud antiquos Romanos concordia maxima sed avaritia minima erat. Romani in
suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitia inter se certabant et patriam
curabant. In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant.
Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter
sapientiam validum erat.
Αζκήζεις:
1.Να μεταυπάσετε τα κείμενα (40)
2.Να γπάτετε τοςρ τύποςρ πος ζητούνται:

Aeneas:Αιηιαηική ενικού
Filius:κληηική ενικού
Graeci:ηη δοηική ηοσ ίδιοσ αριθμού
Dolo:ηην ίδια πηώζη ηοσ άλλοσ αριθμού
Novam:ηην αθαιρεηική ενικού ηοσ αρζενικού
Forma:ηην γενική ηοσ ίδιοσ αριθμού
Sua:ηην κληηική ηοσ ενικού ζηο αρζενικό

Nymphis:ηην αθαιρ.πληθσνηικού
Oraculum:ηην ονομαζηική ενικού
Incolis:ηην γενική πληθσνηικού
Deo:ηην κληηική ενικού
Antiques:ηην ίδια πηώζη ηοσ θηλσκού
Suppliciis:ηη γενική ενικού
Bello:ηην αιηιαηική πληθσνηικού.
Μόρια 15
3.Να γπάτετε τοςρ τύποςρ τηρ οπιστικήρ στο ππόσυπο και τον απιθμό πος ζητούνται

Est:γ ενικό παραηαηικού και μέλλονηα,παρακειμένοσ
navigat:α πληθ.παρακειμένοσ και ζσνη . Μέλλονηα
Portant:α ενικό σπερζσνηελίκοσ και ζσνη.Μέλλονηα
Habent:γ ενικό ζσνη.Μέλλονηα
Urget:β ενικό παρακειμένοσ και παραηαηικού
respondet:ίδιο προζωπο μέλλονηα
movet.α ενικό παραηαηικού και σπερζσνηελίκοσ
gaudent:α πληθσνηικό ενεζηώηα
curabant:α ενικό ενεζηώηα. Και μέλλονηα
(μόρια 15)
4.Να γπάτετε τιρ πποτάσειρ στον άλλο απιθμό

Α.Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant.
Β.Oraculum incolis respondet
Γ.In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant
Μόρια 15
5.Να σαπακτηπίσετε σςντακτικά τιρ λέξειρ:
Aeneas ,Troiam, cum nato, reginae, Denique, superb, iratus, incolis, scopulum,
Cepheus,Apud Romanos,parci, inter se, patriae,corpus ( Μόρια 15)
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