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Oppgave I. Oversettelse fra latin til norsk 

Oversett de to latinske tekstene til norsk 

 

Tekst A 

Fra OMNIBVS 1, leksjon 13 C: Epistulae et inscriptiones 

 

Plinius Tacito suo sal. dic. 

Tacite, mi amice, hodie epistulam tuam accepi. Petis ut tibi avunculi mei mortem describam. Valde 

gaudeo, quod historiam de eruptione montis Vesuvii et clade Pompeii Herculaneique in libris tuis 

includere vis. Te oro ut historiam de morte eius narres in libris tuis, ita ut avunculus aeternam 

gloriam impetrare possit.  

 

 

Tekst B 

Fra OMNIBVS 1, leksjon XXIII: Fides pueri 

 

Mos antea senatoribus Romae fuit in curiam cum filiis ingredi. Quondam cum in senatu res maior 

acta esset, in diem posterum prolata est, placuitque senatui rem interea secretam haberi. Mater 

autem Papirii pueri, qui cum patre in curia fuerat, cupide filium interrogavit, quid in senatu patres 

egissent. Puer breviter respondit, de illis rebus nihil dici licere. Secretum rei et silentium pueri 

animum matris incendit: etiam cupidius eum hortata est ut sibi rem diceret. Tum puer mendacii 

consilium capit. Actum in senatu esse dixit, utrum videretur utilius rei publicae, ut unus duas 

uxores haberet an ut una duobus nupta esset. 

 

 

 



  

Side 2 av 3 
 

Oppgave II. Grammatikk 

 

1. Verb 

A. Hvilke verbformer er dette og hvordan er de brukt i teksten? (tekst B) 

– acta esset 

– dixit 

 

B. Nevn de tre verbene a verbo. 

 

C. Bøy venire i presens indikativ aktiv, imperfektum indikativ passiv, presens konjunktiv aktiv, 

perfektum indikativ aktiv og pluskvamperfektum konjunktiv passiv, alle former. 

 

 

2. Substantiv med attributt  

A. Bøy i sg. og pl., alle kasus:  

– bonus rex 

 

B. Kommenter avunculi mei mortem i tekst A: ordklasse(r), form, funksjon i teksten 

 

 

3. Syntaks 

A. Analyser disse setningene fra tekst A og B: 

 

Te oro ut historiam de morte eius narres in libris tuis, ita ut avunculus aeternam gloriam impetrare 

possit.   

 

Puer breviter respondit, de illis rebus nihil dici licere.  

 

B. Kommenter setningene. Følgende skal være med i din kommentar:  

- Bestem formen på hvert av verbene 

- Forklar hvorfor denne formen er brukt i hvert enkelt tilfelle 

- Bestem hovedsetningene 

- Bestem leddsetningene; nevn hvilke typer leddsetninger det er 
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4. Fra norsk til latin 

A. Analyser disse setningene: 

 

Cicero ble valgt til consul i dag.  

Kom, Gaius, Cornelia og Marcus! 

Er det tillatt for romerske kvinner å gå inn i Neptuns store tempel?  

Gid min venninnes døtre besøkte oss ofte! 

 

B. Oversett setningene til latin. 

 

C. Kommenter din oversettelse på følgende måte: 

- Vis at det er kongruens mellom subjekt og verbal 

- Vis at det er kongruens mellom substantiv og adjektivattributt 

- Begrunn ditt valg av kasus i substantiver og adjektiver  

- Begrunn eventuell bruk av konjunktiv 

 


