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Side 2 av 3 
 

Oppgave 1 

 

a) Oversett tekst 1 nedenfor 

 

b) Oppgi kasus til alle orda i de følgende frasene, og forklar hvorfor disse kasusene er brukt. 

 

Tekst 1 

Vi følger Caesars beretning om Hercyniaskogen, en stor skog i Germania. 

Huius Hercyniae silvae, quae supra demonstrata est, latitudo novem dierum iter expedito patet. 

Multarum gentium fines propter magnitudinem adtingit neque quisquam est Germanorum qui se 

adisse ad initium eius silvae dicat. 

 

Multa in ea genera ferarum nasci constat, quae reliquis in locis visa non sint: Est bos cervi figura, 

cuius a media fronte inter aures unum cornu exsistit excelsius magisque directum his, quae nobis 

nota sunt, cornibus: ab eius summo sicut palmae ramique late diffunduntur.  

 

 

Oppgave 2 

 

a) Oversett tekst 2 nedenfor 

 

b) Gjør teksten fra se til conservaturum om fra indirekte til direkte tale.  

 

Tekst 2 

Fra en samtale mellom Caesar og atuatukerne, en germansk stamme. 

Caesar Atuatucis respondit, se magis consuetudine sua quam merito eorum civitatem 

conservaturum.  



  

Side 3 av 3 
 

Oppgave 3 

 

Oversett følgende setninger til latin: 

1. Det sies at konsulen har falt. 

2. Ikke drep meg, Brutus! 

3. Caesar sa at han hadde dratt til Italia. 

4. Sjømannen gjorde båten klar til seiling. 

5. Mens han gråt sa fangen dette. 

6. Da krigen var avslutta dro kongen tilbake til Roma. 

 

 

 


