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Oppgave 1. Oversett til norsk de to latinske tekstene 

 

Tekst A: 

De veteráno forti 

Veteránus, cum iudícium habéret, intélligens se in perículo gravi esse, accéssit in público 

ad Augústum rogavítque ut sibi adésset: "Fortis tum fui," inquit, "ínnocens nunc sum: ades 

mihi, Caesar!" 

Ille ex circumstántibus advocátum elégit, quem veteráno dedit ut ei adésset. Exclamávit 

ingénti voce veteránus, cicatríces magnas detégens: "At non ego, Caesar, cum tu in 

perículo gravi esses Actíaco bello, vicárium rogávi, sed pro te ipse pugnávi et pugnans has 

cicatríces ingéntes accépi." 

Erúbuit Augústus venítque ipse advocátus in iudícium, ut veteráno monstráret, se neque 

arrogántem neque ingrátum esse. 

 

Tekst B: 

Elefanter krysser en elv 

Hannibal var på reise gjennom Gallia mot Italia. I hans følge var også elefanter. Da de kom 

til elven Rhône, ville ikke elefantene gå ut i vannet, og forskjellige forslag kom opp. 

 

Lívius eos flumen hoc modo transgréssos esse arbitrátur: 

Mílites ratem unam, ducéntos pedes longam, quinquagínta latam, in flumen traxérunt et 

vínculis validíssimis in ripa religavérunt. Áltera ratis, aeque lata, longa pedes centum, 

áddita est. Tum terra iniécta est, ita ut elephánti velut per solum sine timóre 

ingrederéntur. 

Féminae praegrediebántur, mares eas sequebántur. Cum autem per stábilem ratem in 

minórem pervénerant, haec a návibus ad álteram ripam pertrahebátur. Sic elephánti 

transgréssi sunt neque ullus eórum mórtuus est. 

 Hánnibal deínde exércitum hortátus est, ut per Alpes in Itáliam proficiscerétur. 

Exércitus per Alpes proféctus est, sed nonnúlli elephánti ibi mórtui sunt. Quis autem 

mirátur, elephántos per nivem proficísci non posse? 
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Oppgave 2 Verb 

 

A. Hvilke verbformer er dette (i tekst B): 

- est 

- sequebantur 

- pervenerant 

 

B. Hvordan er de tre verbformene brukt (se understrekede former i tekst B)?  

- est 

- sequebantur 

- pervenerant 

 

C. Nevn de tre verbene a verbo. 

 

 

Oppgave 3 Bøyning av verb 

 

Bøy dare i følgende former: 

- presens indikativ aktiv 

- imperfektum indikativ aktiv 

- imperfektum konjunktiv passiv 

- perfektum indikativ aktiv 

- pluskvamperfektum konjunktiv passiv 

 

 

Oppgave 4 Bøyning av pronomen 

 

Bøy i entall og flertall, alle kjønn, alle kasus: 

- relativpronomenet qui 
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Oppgave 5 Substantiv, adjektiv 

 

Kommenter ingenti voce i tekst A: 

1. ordklasse(r) 

2. form 

3. funksjon i teksten 

 

 

Oppgave 6 Syntaks 

 

Arbeid med disse to setningene: 

1. Ille ex circumstantibus advocatum elegit, quem veterano dedit ut ei adesset. 

2. Erubuit Augustus venitque ipse advocatus in iudicium, ut veterano monstraret, se neque 

arrogantem neque ingratum esse. 

 

Kommenter setningene. Følgende skal være med i din kommentar:  

 

A. Bestem formen på hvert av disse verbene 

- elegit  

- dedit 

- adesset 

- venit 

- monstraret 

 

B. Forklar hvorfor denne formen er brukt i hvert enkelt tilfelle 

- dividebatur  

- manebant 

- iniecta est 

- ingrederentur 
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C. Bestem tall og kasus på hvert av disse ordene 

- circumstantibus 

- veterano 

- quem 

- advocatus (i setning 2) 

- iudicium 

 

D. Forklar hvorfor denne kasusen er brukt i hvert enkelt tilfelle 

- circumstantibus 

- veterano 

- quem 

- advocatus (i setning 2) 

- iudicium 

 

E. Bestem hovedsetningene 

 

F. Bestem leddsetningene (bisetningene) 

 

G. Nevn hvilke typer leddsetninger det er 

 

 

Oppgave 7 Fra norsk til latin 

 

A. Analyser disse setningene. 

1. Hvor er dere? 

2. Cicero ble valgt til konsul i går. 

3. Jeg vet ikke hvor dere er. 

4. Gid det var tillatt for greske gutter å gå inn i dette templet! 

 

 

 



  

Side 5 av 5 
 

B. Oversett setningene fra norsk til latin. 

1. Hvor er dere? 

2. Cicero ble valgt til konsul i går. 

3. Jeg vet ikke hvor dere er. 

4. Gid det var tillatt for greske gutter å gå inn i dette templet! 

 

 

C. Kommenter din oversettelse 

- Vis at det er kongruens mellom subjekt og verbal 

- Vis at det er kongruens mellom substantiv og adjektivattributt 

- Annet du finner viktig, f.eks. ved kasusbruk, modus, setningstyper 

 


