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Oppgave 1 

 

Oversett følgende setninger til latin: 

 

1.  Ingen vet om han har gjort dette eller ikke.  

2.  Hvis du gjør dette, kommer jeg til å være ulykkelig. 

3.  Jeg tviler ikke på at Ariovistus vil straffe alle gislene strengt.  

4.  Jeg ville være uforskammet hvis jeg forlangte mer. 

5.  Ved å adlyde lovene viser vi oss som (vise seg som: se praebeo) ivrige etter å bevare 

staten.  

6.  Da Ovidius levde som landflyktig i Tomi (m.pl.), håpet han at det ville komme en 

dag hvor det var tillatt for ham å vende tilbake til Roma.  

7.  Etter å ha hørt Mucius Scaevolas trusler, sies Porsenna å ha blitt grepet av så stor 

skrekk at han løslot Mucius og sluttet fred med romerne.  

8.  Hvis Anthiocus, da han førte krig mot romerne, hadde fulgt (pareo) Hannibals råd, 

ville han ha kjempet nær Tiberen snarere enn ved Thermopylae.  

9.  I Athen ble det valgt ti feltherrer, som skulle kommandere hæren. 

10.  Da romerne fryktet at kartagerne skulle bemektige seg hele Sicilia hvis de selv 

sviktet mamertinerne, sendte de hjelpetropper (auxilia, n.pl.) til Messana. 
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Oppgave 2 

 

Året er 53 f.Kr, og Caesar har besluttet å vie seg fullt og helt til kampen mot trevererne. Labienus, 

en av Caesars menn, befinner seg allerede i treverernes land sammen med tre romerske legioner. 

Ved hjelp av en snedig plan klarer Labienus å lure fiendene ut i ugunstig terreng. Med følgende ord 

oppmuntrer han nå sine soldater til å angripe fienden: 

 

"Habetis […], milites, quam petistis facultatem: hostem impedito atque iniquo loco tenetis: 

praestate eandem nobis ducibus virtutem, quam saepe numero imperatori praestitistis, 

atque illum adesse et haec coram cernere existimate."  

 

Gjør om til indirekte tale styrt av Labienus militibus dixit. 

 

 

Oppgave 3  

 

Bruken av cum på latin. 

 

 


