
Voorbereidende opgaven vwo

Examencursus
Latijn

Tips:

– Maak de voorbereidende opgaven voorin in een van de A4-schriften 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 – Vertaaldeel
1 Noteer van de volgende Nederlandse zinnen (indien aanwezig):

1 de persoonsvorm
2 het onderwerp
3 het werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde
4 het lijdend voorwerp
5 het meewerkend voorwerp
6 de bijvoeglijke bepaling(en)
7 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 – Pensum

Tekst 8: Hercules doodt Nessus, die dankzij bedrog wraak neemt.

Regel 103 coniuge
1p 6 Citeer het Latijnse tekstelement uit het voorafgaande waarmee hetzelfde wordt

aangeduid.

Regel 107 - 110 Intrepidum t/m nando
1p 7 Ovidius maakt in deze versregels gebruik van het stilistisch middel chaisme.

Neem het volgende schema over en citeer op de plaats van de puntjes de vier
desbetreffende Latijnse tekstelementen: … (a), … (b), … (b), … (a).

Regel 113
2p 8 a. Schrijf regel 113 over en scandeer deze regel.

b. Leg uit dat het metrum de inhoud van de versregel ondersteunt.

Regel 134-135 actaque t/m novercae
2p 9 Deze passage wordt door M. d’Hane-Scheltema als volgt vertaald:

‘ Hercules’ heldendaden
én Juno’s haat tegen haar stiefzoon waren wijdbekend.

In de vertaling is de grammaticale structuur van het Latijn niet geheel overgenomen. Leg
dit uit met betrekking tot odium (r. 721) Ga in je antwoord in op zowel het Latijn als de
vertaling.

Regel 138
2p 10 a. Noteer de naam van het stilistisch middel.

b. Leg uit waarom Ovidius juist op dit moment in het verhaal gebruik maakt van dit
stijlfiguur.

Regel 152-162 In t/m artus
4p 11 a. Citeer de Latijnse woorden waarmee de verteller aangeeft dat de personages niet

werkelijk weten wat ze aan het doen zijn.
b. Leg waaruit het blijkt dat de personages uit onwetendheid handelen.

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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