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Fredag 21. desember (4 timer) 

 

 

Eksamensoppgaver består av tre deler: oppgave 1: oversettelse (teller 50%); oppgave 2: 

morfologi og syntaks (teller 30%); oppgave 3: innhold (teller 20%). Det settes karakterer for 

hver del. Den endelige karakteren er basert på gjennomsnittet av de tre delkarakterene. Alle 

deler skal besvares; eksamen er ikke bestått om en av oppgavene ikke besvares. 

 

Oppgave 1: Oversettelse 

 

To utdragene fra Senecas brev til Lucilius (47 og 72) skal oversettes til god og riktig norsk 

(bokmål/nynorsk), dansk, svensk eller engelsk så nøyaktig som mulig uten hjelpemidler. 

 

0-4 feil: A // 5-8 feil: B // 9-12 feil: C // 13-16 feil: D // 17-20 feil: E // mer enn 20 feil: F 

 

Oppgave 2: Morfologi og syntaks 

 

a. Åtte verb fra utdragene skal bestemmes og oppslagsformen skal angis: 

 1. cessat (2): 3. person entall presens indikativ aktiv av verbet cesso 

 2. tempta (2): 2. person entall presens imperativ aktiv av verbet tempto 

 3. empturus (3): partisipp entall futurum aktiv hankjønn nominativ av verbet emo 

 4. circumdata est (3): 3. person entall (hunkjønn) perfekt indikativ passiv av verbet circumdo 

 5. dabo (6): 1. person entall futurum simplex aktiv av verbet do 

 6. servientem (6): partisipp presens aktiv entall hankjønn akkusativ av verbet servio 

 7. exeunt (9): 3. person flertall presens indikativ aktiv av verbet exeo 

 8. peregero (10): 1. person entall futurum exaktum aktiv av verbet perago 

 

b. Åtte ord fra utdragene skal bestemmes og både ordklassen og oppslagsformen skal angis: 

 1. stultissimus (3): entall hankjønn nominativ superlativ av adjektivet stultus 

 2. veste (3): entall hunkjønn ablativ av substantivet vestis 

 3. animo (4): entall hankjønn ablativ av substantivet animus 

 4. hoc (4): entall intetkjønn nominativ av pronomen demonstrativt hic 

 5. magnum (11): entall intetkjønn nominativ av adjektivet magnus 

 6. explicandae (13): flertall hunkjønn nominativ av verbaladjektiv av verbet explico 

 7. tempus (14): entall intetkjønn nominativ av substantivet tempus 

 8. salutari (14): entall intetkjønn dativ av adjektivet salutaris 

 

c.  Illi: kasus er dativ fordi verbet noceo tar direkte objekt i dativ, ikke akkusativ (dativ-

objektet). 

 



d.  Quae: kasus er akkusativ (flertall intetkjønn) fordi preposisjonen propter styrer 

akkusativ. 

 

e. Deterreant (konjunktiv) er avhengig av uttrykk quare non est quod + konjunktiv (i 

leddsetningen). Praestes (konjunktiv) er avhengig av quominus (i leddsetningen). 

Colant og timeant (konjunktiv) er oppfordrende (eller eventuelt ønskende) konjunktiv 

i hovedsetningen. 

 

f.  Peregero og composuero: futurum exaktum i leddsetninger; beskriver noe som 

avsluttes i fremtiden før noe annet skjer. Incumbam og dabo: futurum simplex i 

hovedsetninger; uttrykker fremtidige handlinger som skal foregår etter handlinger i 

leddsetninger (som står i futurum exaktum her) skal være avsluttet. 

 

Oppgave 3 

 

Det forventes at det skrives fullstendige og sammenhengende setninger. Oppgaven innebærer 

en forståelig og konsis oppsummering som ikke kommer inn på sidespor, slik at det blir synlig 

at kandidaten skjønner hovedtanken av Senecas filosofi. Så lenge besvarelsen er fullstendig 

og riktig, kan denne oppgaven besvares på ulike måter. Stikkord: stoisismen; fornuften er 

høyeste autoritet for sapiens; sapiens er seg selv nok; han er én med naturen (secundum 

naturam vivere); han er ikke slaven av sine følelser og pasjoner; osv. 

 

 

Faglærer: Han Lamers, 12.12.2018 


