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A. Oversett følgende setninger til latin: 

 

1. Homerus sies å ha vært blind. 

2. Han svarte at han ville gå. 

3. Jeg håper at Kartago vil bli ødelagt. 

4. Da han mente at krigen kunne avsluttes fort, førte han sin hær dit. 

 5. Hvis du kommer, blir jeg glad. 

6. Han svarte at hvis jeg gjorde dette, ville han bli glad. 

7. Gallerne prøvde å hindre våre soldater i å gå inn. 

8. Vær så snill og gjør dette. 

9. Hvem ville ha trodd dette? 

10. De lover å gjøre alt det som Caesar befaler. 

11. Hærføreren befalte sine menn å skåne fiendene ettersom de hadde kapitulert.   

12. Jeg skrev seks bøker om staten på den tiden da jeg var konsul. 

13. Da Caesar hadde kommet til trevererne, besluttet han å gå over Rhinen. 

14. Han overtalte folket til å bygge en flåte. 

15. Han overbeviste folket om at dette var det beste. 
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B. Oversett til norsk og kommenter den syntaktiske funksjonen til de ordene som er understreket 

(f.eks. tempus, aspekt, modus): 

 

1. Nihil Sequani respondere sed in eadem tristitia permanere. 

2. Nos risum cupientes tenere non possumus. 

3. Ante fugit, quam scit, quo fugiat. 

4. Nunc te cognovi. 

5. Caecus sum, qui id non viderim. 

6. Duri sumus, qui tali viro omnia negemus. 

7. Tum Cethegus, qui paulo ante aliquid tamen respondisset, repente conticuit. 

8. Hannibal, cum victoria posset uti, frui maluit. 

9. Socrates, cum facile posset educi e custodia, noluit. 

 


