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1. Kunnskapstest og tekstgjenkjennelse (flervalgsoppgave): 

Til hvert spørsmål eller hver påstand finnes det ett riktig svar som skal krysses av. (Om du setter 

kryss ved mer enn ett svar pr. spørsmål/påstand, teller det ikke.) Sett kryss på oppgavearket. 

 

1.1 Angående Homer er de fleste moderne forskere enige i at 

 o det ikke kan betviles at Homer var en historisk person. 

 o Homer levde på 400-tallet f.Kr. 

 o Homer skrev både Iliaden og Odysseen. 

 o de antikke biografiene over Homer er fiktive konstruksjoner. 

 

1.2. Hvilket av disse navnene er navnet til en av Penelopes friere i Odysseen? 

 o Aigisthos  

 o Agamemnon 

 o Alkinoos 

 o Antinoos 

 

1.3 Hvilken av disse greske forfatterne var ikke en skuespillforfatter? 

 o Aiskhylos (Aeschylus) 

 o Hesiod 

 o Menandros 

 o Evripides 
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1.4 Hvor mange komedier skrev Aristofanes og hvor mange er overlevert? 

 o 46 skrevet, 11 overlevert 

 o 80 skrevet, 7 overlevert 

 o 80 skrevet, 17 overlevert 

 o 120 skrevet, 7 overlevert 

 

1.5 I Platons dialog Drikkegildet (Symposium) bytter talerne Eryksimakhos (Eryximachus) og 

Aristofanes om på rekkefølgen de skal tale i. Hvorfor? 

 o fordi Aristofanes ennå ikke har innfunnet seg 

 o fordi Sokrates foretrekker denne rekkefølgen 

 o fordi Aristofanes for øyeblikket er for beruset 

 o fordi Aristofanes har hikke 

 

1.6 Hvilket av disse termene er ikke et gresk ord for kjærlighet og lengsel? 

 o agape 

 o eros 

 o hamartia 

 o himeros 

 

1.7 Hvilken av disse forfatterne var ikke forfatteren av en gresk kjærlighetsroman? 

 o Akilles Tatios 

 o Petronius  

 o Heliodor 

 o Longos 

 

1.8 Én av de følgende sammenstillingene ‘gresk gud(inne) = romersk gud(inne)’ er feil, mens de 

andre er riktige. Hvilken er feil? 

 o Hera = Juno 

 o Artemis = Diana 

 o Ares = Mars 

 o Hestia = Ceres 
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1.9 Hvilken tidsalder kalles ofte «Vergils tidsalder» (aetas Vergiliana) på grunn av Vergils 

popularitet? 

 o Den karolingiske renessanse (700-/800-tallet) 

 o Den senmiddelalderske renessanse (1100-tallet) 

 o Den bysantinske renessanse (1100-tallet) 

 o Den europeiske renessanse (1300-1600-tallet) 

 

1.10 Hva skjedde i året 146 f.Kr. i romersk historie? 

 o gjenopprettelsen av den tidligere romerske republikk 

 o delingen av Romerriket i en vestlig og en østlig del 

 o Slaget ved Actium 

 o slutten av Den tredje punerkrig 

 

1.11 Når døde Ovid? 

 o 43 f.Kr. 

 o 19 f.Kr. 

 o 8 f.Kr. 

 o 18 e.Kr. 

 

1.12 Fra hvilken romersk forfatter kommer dette sitatet? «Beseirede Hellas beseiret igjen den 

usiviliserte seierherren og brakte kunstene til det landlige Latium.» 

 o Vergil 

 o Horats  

 o Catullus 

 o Ovid 

 

 

 

 

 



  

Side 4 av 5 
 

1.13 Hvor kommer dette tekstutdraget fra? «Dette sa jeg, men Aias svarte ikke med et ord. Han 

gikk tilbake til Erebos, inn i mørket og sluttet seg til de andre fortapte, forgangne døde. Der kunne 

han nok fremdeles, om han var aldri så sint, ha snakket med meg, eller jeg til ham, men hjertet i 

mitt indre var beveget av begjær etter å se andre døde menns sjeler.» 

 o Homer, Odysseen 

 o Khariton, Khaireas og Kallirhoe 

 o Vergil, Æneiden 

 o Ovid, Metamorfoser 

 

1.14 Hvor kommer dette tekstutdraget fra? «Og jeg tror dette siste kapitlet vil vise seg å behage 

leserne i høy grad; det renser vekk de tidligere kapitlers dystre tildragelser. Det skal ikke bli mer 

av pirater eller slaveri eller rettssaker eller kamper eller selvmord eller kriger eller erobringer; nå 

skal det bli ekte kjærlighet og rettmessig ekteskap.» 

 o Homer, Odysseen 

 o Khariton, Khaireas og Kallirhoe 

 o Vergil, Æneiden 

 o Ovid, Metamorfoser 

 

1.15 Hvor kommer dette tekstutdraget fra? «Og de andre mødrene kom og prøvde å hjelpe meg, 

de bønnfalt, de tryglet om at jeg måtte fortsette å prøve. Ei av dem, Galanthis, med gyllent hår, en 

av mine tjenestepiker, ei god og trofast jente (og for det elsket jeg henne), så at noe var galt og 

skjønte at Juno var i ferd med å stelle i stand trøbbel.» 

 o Homer, Odysseen 

 o Khariton, Khaireas og Kallirhoe 

 o Vergil, Æneiden 

 o Ovid, Metamorfoser 
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2. Langsvarsoppgaver: 

Du må velge to (2)  av de tre langsvarsoppgavene nedenfor. (Hvis du skriver alle tre, ignoreres din 

siste oppgave.) 

Hver av langsvarsoppgavene skal være på 2-3 sider. Begge oppgavene skal besvares på en 

diskursiv måte, dvs at du må argumentere på en analytisk og logisk sammenhengende måte. Det 

er ønskelig at du bruker de analytiske begrepene, termene og verktøyene som ble introdusert, 

forklart og demonstrert i timen. Du må skrive fullstendige og sammenhengende setninger. 

 

a) Skriv en tekst (2-3 sider) om de etiske spørsmålene og problemene i Sofokles’ Antigone. 

Forklar og diskuter de etiske spørsmålene og problemene som de presenteres i Sofokles’ Antigone, 

og på hvilken måte de preger strukturen i og særegenheten ved Sofokles’ drama og dets 

protagonister. Du bør også bruke de aristoteliske ideene om tragedien i din diskusjon. 

 

b) Skriv en tekst (2-3 sider) om den politiske dimensjonen ved Vergils Æneiden. 

Forklar og diskuter den politiske dimensjonen ved Vergils Æneiden og hvilke konsekvenser 

tekstens politiske aspekt har for den litterære tolkningen. Du bør også kritisk diskutere noen 

moderne tolkninger og teorier som behandler Æneidens politiske dimensjon. 

 

c) Skriv en tekst (2-3 sider) om historien om Pyramus og Thisbe i Ovids Metamorfoser.  

Analyser og diskuter strukturen og oppbygningen av historien om Pyramus og Thisbe i Ovids 

Metamorfoser og forklar på grunnlag av denne historien de narrative teknikkene som er typiske for 

Ovids Metamorfoser. Det er viktig at din analyse er tydelig tekstbasert (jf. den vedlagte teksten i 

oversettelse). 

 


