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Tillatt hjelpemiddel: Latinsk-norsk ordbok. Alle spørsmål skal besvares. 

1. Oversett til norsk 
Cnosi, in urbe Cretensi, Minos quondam regnabat cum regina Pasiphaë. Reginae filius erat 

corpore taurino, propter saevitiam in labyrintho inclusus. Altero vero filio, Androgeo, ab 

Atheniensibus propter invidiam occiso, Minos magna ira commotus bellum intulit victorque 

imperavit ut septem pueri septemque puellae quotannis Cnosum mitterentur. Athenienses cito 

compererunt adulescentes eos labyrintho destinari, ubi taurum satiarent, ideoque navis eorum 

quotannis atris velis navigabat. Rebus vero desperatis Theseus, filius Aegaei Atheniensium regis, 

consulere constituit, patrique pollicitus si taurum occidisset, albis velis se domum reversurum 

esse, Cnosum profectus est. Minoi vero etiam filia fuit, nomine Ariadna. Haec ut iuvenem 

conspexit, magno statim amore capta consilium fecit de Atheniensibus servandis. Adiit igitur 

Theseum in carcere inclusum, seque adiutricem professa gladio instruxit quo taurum interficeret 

filoque quo labyrinthi exitum reperiret.   

2. Oversett til latin 
Da oksen var drept bordet de skipet sammen med Ariadna og seilte til Naxus, hvor Theseus forlot 

Ariadna mens hun sov. Hun ble senere reddet av guden Dionysus, men Theseus sviktet også faren 

sin. På grunn av skjødesløshet befalte han nemlig ikke sine menn at de skulle bytte seil. Derfor, da 

faren så at at skipet vendte hjem med svarte seil, regnet han med at sønnen var død og styrtet seg i 

havet. Senere ble Theseus også sagt å ha røvet Helena, og å ha dratt til underverdenen for å røve 

Proserpina, Orcus’ hustru, med vennen sin Peirithous.   

Noen gloser:

borde et skip: navem 
conscendere 
svikte: fallere 

skjødesløshet: neglegentia 
bytte: mutare 
regne med: reor 

styrte seg: se immittere 
røve: abducere 
underverdenen: inferi

 
3. Forklar syntaktisk, med særlig henblikk på form og funksjon: 
corpore taurino 

Altero vero filio, Androgeo, ab Atheniensibus propter invidiam occiso 

ut septem pueri septemque puellae quotannis Cnosum mitterentur 

si taurum occidisset, albis velis se domum reversurum esse 

professa 


