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ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ – Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση Ι. 

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες δοτικές στις προτάσεις που 
ακολουθούν: 

1. Hic […] viro fortissimo, […] solacio in laboribus, gratulationi

2. […]ex qua laus 

 in victoria fuit. [30] 

familiae, memoria generi, honos et gloria nomini

3. Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini 

 constituta est.[30] 

nobis 

4. (Praedones) abiectis armis 

 
reliquerunt! [32] 

ianuae appropinquaverunt et clara 
voce Scipioni

5. […] quae homines 

 nuntiaverunt. [34] 

deis

6. Ille se […] 

 immortalibus consecrare solent. [34] 

eis

7. Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit 

 spectandum praebuit. [36] 

filiae

8. Sed antiquitatem 

 sororis. [38] 

tibi

9. 

 placere dicis. [41] 

Tyrannis

10. Nullus locus 

 omnia semper suspecta atque sollicita sunt. [44] 

amicitiae eis

11. Cum iam 

 est. [44] 

neutris

12. [...] quod decet cariorem 

 gratiam referre poteram. [44] 

nobis

13. Mendacium 

 esse patriam quam nosmet ipsos. [46] 

illi

14. Cerva alba eximiae pulchritudinis 

 pater obiecit. [47] 

Sertorio a Lusitano quodam dono

15. Sertorius […] dixit 

 data erat. [48] 

eis visum in somno sibi

 

 esse cervam. [48] 

1. viro:δοτική προσωπική χαριστική από το fuit, συνοδεύει τις δοτικές κατηγορηματικές 
του σκοπού που ακολουθούν. 

Λύση 

solacio, gratulationi: δοτικές κατηγορηματικές του σκοπού (ή του αποτελέσματος) 
από το fuit. 

2. familiae, generi, nomini: δοτικές προσωπικές χαριστικές από το constituta est. 

3. nobis: έμμεσο αντικείμενο στο reliquerunt. 



2 
 

 

4. ianuae: αντικείμενο στο appropinquaverunt. 

Scipioni: έμμεσο αντικείμενο στο nuntiaverunt. 

5. deis: έμμεσο αντικείμενο στο consecrare. 

6. eis: έμμεσο αντικείμενο στο praebuit. 

7. filiae: δοτική προσωπική χαριστική από το petit. 

8. tibi: αντικείμενο στο placere. 

9. tyrannis: δοτική προσωπική αντιχαριστική από το sunt. 

10. amicitiae: δοτική κατηγορηματική του σκοπού από το est. Ουσιαστικά η δοτική 
συνάπτεται στο locus. 

eis: δοτική προσωπική κτητική από το est. 

11. neutris: έμμεσο αντικείμενο στο referre. 

12. nobis: δοτική ως συμπλήρωμα (αντικειμενική) στο cariorem. 

13. illi: έμμεσο αντικείμενο στο obiecit. 

14. Sertorio: αντικείμενο στο data erat. 

dono: δοτική κατηγορηματική του σκοπού (ή του αποτελέσματος) από το data erat. 

15. eis: αντικείμενο στο dixit. 

sibi:δοτική προσωπική από το απρόσωπο visum esse. 
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