Voorbereidende opgaven vwo

Examencursus
Latijn
Tips:
–
–
–

Maak de voorbereidende opgaven voorin in een van de A4schriften die je gaat
gebruiken tijdens de cursus.
Als een opdracht niet lukt: geen probleem, op de cursus helpen we je verder! Werk de
vraag uit tot waar je kunt en ga verder met de volgende opdracht.
Uiteraard mag je een woordenboek gebruiken.

Veel succes!

Voorbereidende opgaven – Vertaalcursus
1

Noteer van de volgende Nederlandse zinnen (indien aanwezig):
1
2
3
4
5
6
7

de persoonsvorm
het onderwerp
het werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde
het lijdend voorwerp
het meewerkend voorwerp
de bijvoeglijke bepaling(en)
de bijwoordelijke bepaling(en).

a. De ablativus is een Latijnse naamval.
b. Aan de Tiber hebben Romulus en Remus het Romeinse rijk gesticht.
2

In manibus vestris vita est aetasque parentis.
Welk woord congrueert met “manibus”?

3

Caesar Augustus pacificus exercitus multos rexit.
Welk woord congrueert met “exercitus”?

4

Met welk bijvoeglijk naamwoord congrueert het zelfstandig naamwoord? Maak de juiste
keuze en geef de vertaling.
a. vires
A tantas
B tantis
C tantos
b. virorum
A fortem
B fortium
C forti

5

Vertaal de volgende zin:
Pater se munus dare nato suo dixit.
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Voorbereidende opgaven – Pensumcursus
Lees de onderstaande passage en beantwoord de vragen. Neem jouw uitwerkingen van
de vragen mee naar de cursus.
Tip: lees voordat je aan de opgaven begint de Syllabus voor het CE 2021 goed door.
Deze vind je achter in je eindexamenbundel. De paginanummers verschillen per uitgever:
Hermaion p.193201 en Eisma p.194200.
Exordium §1
1
2
3
4
5
6

Credo ego vos, iudices, mirari quid sit, quod, cum tot summi oratores hominesque
nobilissimi sedeant, ego potissimum surrexerim, is qui neque aetate neque ingenio
neque auctoritate sim cum his qui sedeant comparandus. Omnes enim hi quos videtis
adesse in hac causa iniuriam novo scelere conflatam putant oportere defendi,
defendere ipsi propter iniquitatem temporum non audent. Ita fit ut adsint propterea
quod officium sequuntur, taceant autem idcirco quia periculum vitant.

2p

1

Regels 13 Credo t/m comparandus.
Citeer minimaal 2 stilistische middelen uit deze regels.

1p

2

Regel 2 aetate
Cicero geeft hier aan dat hij o.a. vanwege zijn leeftijd niet de aangewezen persoon zou
zijn om deze verdedigingsrede te houden. In welk jaar vond het proces tegen Sextus
Roscius plaats en hoe oud was Cicero toen?

2p

3

Regels 35 Omnes t/m audent
a Citeer uit deze regels de woorden waarmee de aanklacht van vadermoord (impliciet)
beschreven wordt.
b Noem de Latijnse term die voor het misdrijf vadermoord werd gebruikt.

1p

4

Regels 56 Ita t/m vitant
Citeer uit deze regels het tekstelement waarmee officium sequuntur een tegenstelling
vormt.

1p

5

Regel 5 propter iniquitatem temporum
Leg uit wat Cicero hiermee bedoelt. Betrek hierbij je kennis over de cultuurhistorische
achtergrond.

Ter afsluiting
Je hebt de voorbereidende opgaven af, dat is een goed begin van je cursus. Om straks
gericht de uitdagingen van Latijn aan te pakken kan je vast opschrijven welk(e)
onderwerp(en) jij lastig vindt en waarom. Dit zorgt ervoor dat onze docenten jou nog
gerichter kunnen helpen!
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