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1. Przetłumacz na j. polski zdania.

[tłumaczenie wybranych zdań z tekstów „B”  zamieszczonych w lekcjach: VIII str. 26; 
IX str. 28; X str. 30]  

2. Określ dokładnie po łacinie wyróżnione w zdaniach formy. 

[przy formach deklinacyjnych należy podać przypadek i liczbę, przy formach 
koniugacyjnych: tryb, czas, stronę, osobę i liczbę, do każdego z określanych wyrazów 
należy podać formę podstawową] 

np.  puellas – Accusativus Pluralis   (puella, -ae)
      laudabamus – Indicativus Imperfecti Activi, persona prima pluralis (laudo, - are,
      - avi, - atum)    
    
3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej podane wyrażenia. 

jednoczesna odmiana trzech form: 
zaimek wskazujący lub względny  + rzeczownik {dekl. I – V}+ przymiotnik {dekl. I – III}
[is, ea, id]                      [qui, quae, quod] 

np.     NOM.  ea   res nobilis NOM. qui    orator magnificus
        GEN.   eius rei nobilis GEN.  cuius oratoris magnifici

4. Odmień czasownik w podanych formach. 

odmiana czasowników koniugacji I – IV przez wszystkie osoby i liczby w poznanych 
trybach , czasach i stronach [Indicativus Praesentis, Imperfecti, Futuri I Primi w Activum i 
Passivum] 

      [ Indicativus Perfecti, Plusquamperfecti, Futuri II Exacti w Activum i Passivum] 
  



5.  Przetłumacz na język polski zdania. Nazwij występujące w nich konstrukcje 
składniowe. 

[w tłumaczeniu i identyfikacji należy uwzględnić konstrukcje: Dativus Possessivus, 
Accusativus Duplex, Nominativus Duplex, Nominativus cum Infinitivo, Accusativus 
cum Infinitivo ] 

6. Leksyka. 

[tłumaczenie z  polskiego na łacinę i z łaciny na polski wyrażeń podanych na liście         
materiałów leksykalnych]  

ad acta et cetera
in spe memoria tene!
Nota bene! Vade mecum! 
Quo vadis? Vivat!
Volens nolens. Vacat. 
ante Christum natum post Christum natum 
ante meridiem post meridiem
exempli gratia Festina lente!
Cum doceo, disco. Dum spiro, spero. 
Habemus papam! Ardua prima via est.
Non scholae, sed vitae discimus. Ubi concordia, ibi victoria. 
Fortuna caeca est. Amicus vitae medicamentum.
Litterae sunt divitiae. Et arma et verba vulnerant.
Per aspera ad astra. Nihil novi. 
Post factum     Post scriptum
Verba docent, exempla trahunt. Scio me nihil scire. 
Vivere est militare. Libri amici, libri magistri  (sunt). 
Tres faciunt collegium. Amicitia est filia naturae. 
Fabula docet. Saepe prodest futura nescire. 
Non possumus. De te fabula narratur. 
Dona dantur desuper. Officium officio provocatur. 
Memoria bene redditae vitae sempiterna est.  Veni, vidi, vici. 
Venimus, vidimus, Deus vicit. Vicisti, Galilaeae! 
Acta est fabula. Alea iacta est. 
Fortes fortuna iuvat. Omnia mea mecum porto.
Salus populi suprema lex. Quae nocent, docent.
(Pauperi) bis dat, qui cito dat. Quod discis, tibi discis. 
Idem per idem. Ibidem 
Id est. Eiusdem generis. 
Usus est optimus magister. Nulla dies sine linea. 
Nemo est casu bonus. Silva rerum.     


