
LAT1105 Latinsk grammatikk  
Eksamen høst 2010. 6. desember (4t) 

Tillatte hjelpemidler: ordbok til og fra latin og andre språk.  

1. Oversett til latin.  

Oversettelsen bør ha med: akkusativ med infinitiv, absolutt ablativ, konjunkt partisipp, gerundium og 

gerundiv, avhengig viljesetning, avhengig spørresetning. (Tekst fra: Aubailly, Jean-Claude (red.) 1987. 

Fabliaux et contes du Moyen Age. Librairie Générale Française, 9-11.)  

En gang da Sankt Martin av Tours spaserte på markene, traff han to menn som red til hest, og da 

de hadde hilst, åpnet de en samtale. Han forsto straks at begge led av en stor last, den ene av 

grådighet, den andre av misunnelse. Han la en plan for å dempe lastene. Han sa at den ene skulle 

si et eller annet ønske, og lovet at den andre skulle motta det dobbelte av den samme ting. 

Drevet av kjærlighet til å eie spurte den grådige høflig om følgesvennen ville si et ønske. Men 

den misunnelige ville ikke, fordi han fryktet at den andre skulle bli rikere enn han selv. Så truet 

den grådige med at han ville slå, hvis ikke den andre sa et ønske. Derfor, etter å ha innrømmet 

seg tid til å tenke, ba den misunnelige om at han selv skulle miste ett øye, fordi han visste at den 

andre ville miste begge. Martin oppfylte ønsket for ham som bad. 

(Gloser se side 2) 

2. Oversett til norsk.  

Atlanti et Aethrae duodecim fuerunt filiae et filius unus Hyas nomine. Hunc, cum in Lydia 

venaretur, a serpente ictum et interfectum sorores ita misere perditeque luxerunt, ut maerore et 

lacrimis contabescerent. Iuppiter in stellas versas Hyades nominavit iussitque imbres indicare. 

 

3. Bestem form og funksjon i de understrekede ordene og uttrykkene i den latinske teksten over. 

Der det dreier seg om et enkelt ord, bestem syntaktisk funksjon (eller navngi bruksmåten på annet vis) 

og bestem bøyningsform nøyaktig. Der det dreier seg om et uttrykk, bestem funksjon for uttrykket 

som helhet og hva slags konstruksjon det dreier seg om (her er det ikke nødvendig å bestemme 

bøyningsformen til hvert enkelt ord).  

 



 

 

 

Sankt Martin av Tours: Sanctus Martinus Turonensis 

mark: rus 

den ene… den andre: alter…. alter 

ri til hest: equo vehi 

hilse: salutem dare 

åpne (her:) instituere 

last: vitium 

grådighet: cupiditas 

misunnelse: invidia 

dempe: cohibere 

si et ønske: votum facere 

en eller annen: quilibet 

det dobbelte: duplex 

følgesvenn: comes 

innrømme: concedere 

miste: amittere 

oppfylle: explere 


