Sensorveiledning for LAT1001 Innføring i latin I, høsten 2016
Alle spørsmål skal besvares. Ingen hjelpemidler er tillatt.

Læringsmål (nummerert her)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

du kjenner latinsk uttale og kan lese latinsk prosa høyt
du kjenner ordklassene og har tilegnet deg den grunnleggende formlæren, det vil si at du
er fortrolig med bøyning av substantiv, adjektiv og pronomen, og av de fleste
verbformene
du kan analysere setninger på norsk og latin
du har tilegnet deg de grunnleggende delene av setningslæren
du behersker et grunnleggende ordforråd
du kan oversette pensumtekstene fra latin til norsk uten hjelpemidler
du kan oversette enkle setninger fra norsk til latin

Kriterier for oversettelsene:
 Besvarelsen gir mening
 Besvarelsen viser forståelse for den enkelte setningens struktur ved gjengivelse på
rimelig vis
 Formlæren er innlært og brukt ved bl.a. gjengivelse av entall med entall, presens med
presens o.l. (der det ikke er grunn til noe annet)
 Forekomster av akkusativ med infinitiv er gjengitt på rimelig vis
 Forekomster av konjunktiv er gjengitt på rimelig vis
 Forståelse av kasusbruk

Poengberegning, der de to oversettelsene fra latin teller ca. halvparten
Oppgave nr.
I Oversettelse fra latin av to
pensumtekster
II Spørsmål om grammatikk
1 Verb
1 A Verbformer, bruk
1 B A verbo-bøyning
1 C Bøyning i alle former
2 Substantiv med attributt
2 A Bøyning
2 B Spørsmål
3 Syntaks
3 A analyse
3 B kommentar
4 Fra norsk til latin
4 A Analyse
4 B Oversettelse
4 C Kommentar
Sum

Maksimalt poengtall
max 25 for hver tekst (se kriterier ovenfor)

Antall
2

Max i alt
50

1 for hver riktig form, 1 for riktig bruk
2 for helt riktig, 1 for delvis
1 for hver riktig bøyning, 1/2 for delvis

3

6
6
5

2 for hvert ord riktig bøyd, 1 for nesten
max 1 for ordklasse, 1 for form, 1 for funksjon

(to ord)

4
6

max 2 for hver setning
max 2 for hver setning

2

4
4

1 for hver setn. riktig
2 for hver setn. riktig, 1 for nesten

4

4
8
4
101

Karakterskala – veiledende
0–20: F; 21–36: E; 37–52: D; 53–68: C; 69–84: B; 85–101: A

