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ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ – Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση Ι. 

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες γενικές στις προτάσεις που 
ακολουθούν: 

1. Finem stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis

2. Tum adulescens... iniussu 

 fuit. [30] 

consulis

3. Sic enim 

 in certamen ruit. [31] 

[...] omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo – 
me [...]

4. Tum Scipio praesidium 

 obicere potui. [32] 

domesticorum

5. Praedones clara voce Scipioni nuntiaverunt virtutem 

 in tecto conlocavit. [34] 

eius

6. Caecilia, uxor 

 admiratum se venisset. [34] 

Metelli

7. 

, ipsa fecit omen. [38] 

Cuius

8. Haec est 

 voluntati nemo obviam ire audebat. [40] 

tyrannorum

9. Nulla fiducia 

 vita. [44] 

benevolentiae

10. 

 stabilis esse potest. [44] 

[...] quam fuerint inopes amicorum

11. Philosphi mundum censent regi numine 

. [44] 

deorum

12. Putant unumquemque 

.[46] 

nostrum eius mundi

13. 

 esse partem. [46] 

[...] donec induxit mentionem aetatis

14. Cerva alba eximiae 

. [47] 

pulchritudinis Sertorio [...]

15. Hoc est certissimum indicium 

 data erat. [48] 

amoris

 

 mei erga te. [49] 

1. stipendiorum: γενική υποκειμενική στο finem. 

Λύση 

patris: γενική υποκειμενική στα victoriam και triumphum. 

felicitatis:γενική του χαρακτηριστικού γνωρίσματος στο fuit. 

2. consulis: γενική υποκειμενική στο iniussu. 

3. corporis: γενική αντικειμενική στο cruciatus. 

mortis: γενική επεξηγηματική στο pericula. 
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parvi:γενική της αξίας από το esse. 

4. domesticorum:γενική του περιεχομένου στο praesidium. 

5. eius:γενική κτητική στο virtutem. 

6. Metelli: γενική κτητική στο uxor. 

7. cuius: γενική υποκειμενική στο voluntati. 

8. tyrannorum: γενική υποκειμενική στο vita. 

9. benevolentiae: γενική αντικειμενική στο fiducia. 

stabilis: επιθετικός προσδιορισμός στο benevolentiae. 

10. amicorum: γενική ως συμπλήρωμα (αντικειμενική) στο inopes. 

11. deorum: γενική υποκειμενική στο numine. 

12. nostrum: γενική διαιρετική στο unumquemque. 

mundi: γενική διαιρετική στο partem. 

13. aetatis: γενική αντικειμενική στο mentionem. 

14. pulchritudinis:γενική της ιδιότητας στο cerva. 

eximiae: επιθετικός προσδιορισμός στο pulchritudinis. 

15. amoris: γενική αντικειμενική στο indicium. 

mei: επιθετικός προσδιορισμός στο amoris. 
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