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Evaluering af skriftlig eksamen i latin 26. og 27. maj 2011 
 

Indledning 
 
I år blev skriftlig eksamen som sidste år afviklet over to dage, henholdsvis den 26. og den 
27. maj. Opgavesæt 1 blev besvaret af 84 eksaminander, og opgavesæt 2 af 13 eksaminan-
der, hvoraf 10 udgjorde et helt hold fra en enkelt skole. To skoler havde hold fordelt på 
begge opgavesæt. Således deltog 97 eksaminander i skriftlig eksamen i latin i år. Tallet i 
2010 var 76 eksaminander. 
Karakterstatistikken nedenfor stammer fra censormødet, og der tages som sædvanlig forbe-
hold for evt. tastefejl. 

 

Karakterstatistik 2011 
 

Opgavesæt 1 og 2 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal 0 5 12 19 18 14 16 84 
Frekvenser 0,0 6,0 14,3 22,6 21,4 16,7 19,0 100 
Frekvenser 
for beståede 

  15,2 24,1 22,8 17,7 20,3 100,1 

 
Gennemsnit = 6,64 

1. kvartil = 3,53 
Median = 6,50 
3. kvartil = 10,11 
Percentiler 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1,57 2,97 4,08 5,18 6,50 7,90 9,36 10,86 11,47 12,00 
 

Opgavesæt 1 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal 0 5 10 16 14 12 14 71 
Frekvenser 0,0 7,0 14,1 22,5 19,7 16,9 19,7 99,9 
Frekvenser 
for beståede 

  15,2 24,2 21,2 18,2 21,2 100 

 
Gennemsnit = 6,62 
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1. kvartil = 3,43 
Median = 6,46 
3. kvartil = 10,22 
Percentiler 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1,42 2,84 3,98 5,09 6,46 7,99 9,48 10,96 11,49 12 
 
 
Opgavesæt 2 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal 0 0 2 3 4 2 2 13 
Frekvenser 0,0  0,0  15,4  23,1  30,8  15,4 15,4 100 
Frekvenser 
for beståede 

  15,4 23,1 30,8 15,4 15,4 100 

 
Gennemsnit = 6,95 

1. kvartil = 4,04 
Median = 6,63 
3. kvartil = 9,44 
Percentiler 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
2,3 3,5 4,58 5,65 6,63 7,60 8,63 10,25 11,35 12,00 

 
Opgavesæt 1 
 
Årets eksamenstekst er et uddrag af en tale, som holdes af Marius, og som stammer fra Sal-
lusts Den jugurthinske krig. I talen fremstiller Marius sig selv som en ”self made man”, der 
er nået vidt i kraft af egne erfaringer, evner og moral, og han fremstiller sig i kontrast til den 
herskende politiske elite, som har fået alt forærende, og hvis indsigt i politik og krig er rent 
teoretisk. Talen bliver holdt på et folkemøde, og det er tydeligt, at Marius spiller op til sine 
tilhøreres forventede skepsis over for den herskende klasse af optimater.  
Den samme modsætning, skønt mere underspillet, er til stede i Michelle Obamas tale, som 
hun holdt ved Demokraternes partikonvent, da hendes mand, Barack Obama, blev nomine-
ret som demokratisk præsidentkandidat. Modsætningen mellem den dygtige og socialt an-
svarlige Barack Obama med den jævne, men anstændige opvækst, som han har fælles med 
sin kone, og dem, der ikke har denne baggrund, men derimod, som Marius’ optimater, har 
fået alt forærende, ligger implicit i talen.  
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Både teksten og perspektivteksten, der blev valgt af mere end 60 % af eksaminanderne, fun-
gerede fint. Tekstens problemstilling interesserede opgaveskriverne, og der kom mange go-
de besvarelser.  
Niveauet i de sproglige opgaver var realistisk, og gav mange pæne besvarelser, samtidig 
med at der var de udfordringer både i version og syntaktisk analyse, som gav gode mulighe-
der for at differentiere bedømmelserne. Karaktergennemsnittet på 6,62 er meget tilfredsstil-
lende. 
 

1. Kontroloversættelsen 
Opgaven, går ud på, at eksaminanden skal gengive teksten så ordret som muligt, så at sige 
besvare spørgsmålet: Hvad står der egentlig på latin? samtidig er det et krav, at versionen 
skal respektere dansk sprognorm. Et tidligere medlem af opgavekommissionen har formule-
ret det således: ”Så ordret som muligt og så frit som nødvendigt”. I bedømmelsen indgår 
naturligvis indholdsforståelse, samt, ud over sprogrigtighed på dansk, hvor mange af de 
punkter, hvor den trykte oversættelse forholder sig "frit" til den latinske tekst, eksaminanden 
”rammer”.  
Det afsnit, der skulle kontroloversættes, indeholder syv helsætninger, hvilket betyder, at 
sætningerne er relativt korte, og de første sætninger indeholder ikke større vanskeligheder. 
Det betyder ikke, at opgaven ikke bød på udfordringer, men de udfordringerne kommer 
først rigtigt fra fjerde helsætning. Denne progression sikrer, at de fleste kommer godt i gang 
med opgaven og får vist, hvad de kan. De største problemer bød ledsætningen quia nihil ad 

virtutem doctoribus profuerant på, hvor translationen da også er ganske fri. Der er stadig 
versioner, der ligger langt fra originalens grammatikalitet og betydning. Nogle af disse be-
svarelser vidner om meget ringe sproglige færdigheder i latin, men mange kunne have glæ-
de af, at kontrollere indholdet i deres version med den trykte oversættelse, for ganske vist 
kan den trykte oversættelse være fri i forhold til den latinske tekst, men der er ikke gjort 
noget forsøg på at ændre tekstens mening. Der er i år en del fejl i verbernes tempus.  
 
Censorberetningen plejer at indeholde en række punkter, som eksaminanderne gerne skulle 
oversætte mere ordret. I år kunne listen se således ud: 
 
verba mea: min tale 
satis ostendit: skal nok vise sig 
illis opus est: de kan ikke klare sig uden 
artificio: kunstgreb 
ut: hvis 
oratione: retoriske 
turpia: slyngelstreger 
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litteras graecas: græsk 
eas: græsk litteratur 
parum placebat: så jeg ikke noget formål i 
, quia… Ny helsætning 
quia: jo 
nihil: på ingen måde 
doctoribus: de grækere, der har skrevet den, 
ad virtutem: til at blive modige og dygtige 
didici: jeg har studeret 
illa optima: det der virkelig er til nytte 
: nemlig 
Infinitiverne ferire o agitare,: hvordan man + finit verballed… 
praesidia agere: etablerer et ordentligt forsvar 
turpem famam; vanæren 
[didici] jeg har lært, som jo “styrer” alle infinitiverne 
humi requiescere: tilbringe natten udendørs 
inopiam: under afsavn 
laborem: klare strabadser. 
 

2. Syntaktisk analyse 
Helsætningen, der skulle analyseres (Nam ex parente meo et ex aliis sanctis viris ita accepi 

munditias mulieribus, viris laborem convenire), indeholder en finit neksus og en infinit nek-
sus i form af en akkusativ med infinitiv, der er direkte objekt til verballedet accepi. Subjekt i 
den infinitte neksus er munditias og laborem, og verballed er convenire indirekte objekt til 
convenire er hhv. mulieribus og viris. Det er også tilladt at opfatte det direkte objekt som to 
infinitte modus, hvor der er ellipse af convenire i den første. Til helsætningens verballed, 
accepi, knytter sig tre adverbialled, ita  og to adverbialled i form af præpositionsforbindel-
ser. Man kan jo diskutere, om kernen i en præpositionsforbindelse er præpositionen eller 
dens ”styrelse”. Censorerne accepterer begge dele og accepterer også, at man ikke forholder 
sig til dette ret ligegyldige spørgsmål. En del besvarelser har i år undladt at angive, hvad de 
enkelte led er led til, og så tæller de som fejl.  
Det skal fx anføres, at ita er adverbial(led) til accepi, og at meo er adled til parente, som er 
kerne. Det anbefales, at eleverne anvender den terminologi, som er angivet i Undervis-
ningsvejledningen til almen sprogforståelse, og som må antages at være fælles for alle sprog 
på alle gymnasier. 
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3. Tekstforståelse 
Som før skrevet på dette sted, er det vigtigt, at eksaminanderne læser opgaveteksten om-
hyggeligt. Opgaven indeholder, som altid, mere end et spørgsmål. I denne opgave forlanges 
en redegørelse og en diskussion, der er altså flere taksonomiske niveauer i opgaven, og beg-
ge spørgsmål skal naturligvis besvares.  
De gode besvarelser har fat i vigtige begreber og anfører disse på latin. Længere formule-
ringer på latin, fx en hel sætning, skal ikke medtages som en del af et referat, men alene hvis 
der argumenteres ud fra en bestemt formulering. I nogle besvarelser ses modsætningen mel-
lem Marius og de andre som en klassemodsætning, den fattige over for de rige. Denne mod-
sætning er ikke nødvendigvis rigtig og har ikke belæg i teksten. Det faglige drejer sig her 
om det specifikt romerske, og her er det fænomener som populares, nobilitas, homo novus, 
der skal bringes i anvendelse. Det hjælpes eksaminanderne til gennem manchetten og flere 
spørgsmål i opgave 4. Og denne historiske kontekst er forskellig fra Michelle Obamas. Hvis 
man har valgt at besvare perspektiveringsspørgsmålet i opgave 4, så er der her forklaringer 
at finde på forskelle imellem de to taler(e). En del refererer manchetten eller skriver den af. 
Det er helt unødvendigt, og må frarådes, opgaveteksten er den latinske tekst. Men som sagt 
er der nyttige oplysninger i manchetten, ligesom det kan være nyttigt at få overblik over den 
historiske kontekst gennem de hjælpemidler, eksaminanden har til sin rådighed. Der er ikke 
noget, der tyder på en overdreven brug af hjælpemidler. Og der må da også advares mod at 
medbringe alt for mange hjælpemidler. Tilstrækkeligt bør vel være grammatik, ordbog og et 
leksikon som fx The Oxford Companion to Classical Literature. Derudover synes de fleste 
at medbringe egne noter fra undervisningen, og disse anvendes ofte relevant til at perspekti-
vere til andre tekster og forfattere osv. 
 
Nogle af tekstbaggrundsspørgsmålene i opgave 4 er formuleret således, at de kan tjene som 
inspiration til og perspektiv på opgaven i tekstforståelse, og det lønner sig altid for eksami-
nanderne at læse disse spørgsmål, inden opgave 3 besvares. 
 

4. Tekstbaggrund 
Perspektiveringsopgaven blev valgt i 52 ud af 84 besvarelser, og der var blandt disse mange 
gode besvarelser, og stort set alle var fornuftige. Det har allerede været nævnt, at mange 
forskelle kan/skal forklares ud fra en forskellig historisk kontekst, og det har mange da også 
fint fat i. Overvejelserne om en evt. inspiration fra Sallust begrænses ofte af en (for) stor 
opmærksomhed om forskellene, herunder også at Michelle Obama slet ikke taler om sin 
mands modstandere, at det ikke er Barack Obama selv, der taler osv. Færre overvejede ta-
lernes kobling mellem baggrund og etos, og her er der gode argumenter for en inspiration 
fra Sallust. 
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Der var i år flere besvarelser af spørgsmålet i retorik end nogensinde før. Det skyldes sikkert 
den konkrete måde, spørgsmålet var formuleret på. Til gengæld var der som altid meget få 
besvarelser af billedspørgsmålet. I år forsøgte opgavekommissionen sig i begge opgavesæt 
med en kulturhistorisk vinkel. Kun den ene figur skulle beskrives, men begge inddrages i 
den overordnede besvarelse. 
Tekstbaggrundsspørgsmålene og antallet af besvarelser af de enkelte spørgsmål fremgår af 
oversigten: 
 
  Antal 

besvarelser 
a Find væsentlige ligheder og forskelle i uddragene af Marius’ tale og 

Michelle Obamas tale (Bilag 1). Hvorledes kan lighederne i de to taler 
forklares? Diskutér, om den, der har skrevet Michelle Obamas tale, har 
anvendt Marius’ tale som inspiration. 
 

 
52 

b Sammenlign Sallusts brug af direkte tale i dette tekststykke med den 
måde, hvorpå en eller flere romerske eller græske forfattere anvender 
direkte tale. 
 

 
1 

c Gør med udgangspunkt i teksten rede for begrebet homo novus. 5 
d Hvorledes har modsætningen mellem popularer og optimater haft be-

tydning i romersk historie efter Marius. Vurdér, hvordan Sallust stiller 
sig til dette spørgsmål. 
 

3 

e Gør kort rede for de retoriske begreber etos, patos og logos. Vis med 
eksempler, hvilken af disse tre appelformer der hyppigst anvendes i 
teksten, og overvej hvorfor. 
 

10 

f Redegør for, hvad der ligger i det virtusbegreb, som Marius anvender i 
teksten (linje 12). Sammenlign det med det filosofiske begreb om god-
hed (latin: virtus, græsk: areté) i antik litteratur. 
 

3 

g Diskutér med udgangspunkt i teksten (fx linje 13 – 14) romernes syn 
på grækerne og græsk kultur. 
 

12 

h Beskriv figur 1 eller figur 2, og gør ud fra begge figurer rede for 
nogle vigtige momenter i den romerske triumf. 
 

2 
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Opgavesæt 2 
 
Opgavesættet blev kun besvaret af tretten eksaminander fordelt på tre skoler, hvoraf ti ek-
saminander kom fra samme skole. Det er derfor ikke muligt at uddrage meget af almen inte-
resse. Som sådan synes opgaven at have fungeret godt, og, som statistikken viser, gav den 
selv på de få opgaver gode muligheder for at differentiere bedømmelserne. Alle beståelses-
karakterer blev givet. Teksten er et brev fra Plinius den yngre til en ven, som er blevet sendt 
til Grækenland, til provinsen, Achaia, som romersk embedsmand. Og Plinius giver sin ven 
gode råd (skønt han i indledningen hævder, at det er unødvendigt) om, hvorledes han skal 
behandle sin provins. Det skal ske med respekt for Grækenlands stolte fortid og fine gamle 
kultur. Teksten handler også i al almindelighed om den hensynsfuldhed, en repræsentant for 
en besættelsesmagt bør udvise over for de besatte. Teksten giver derfor et godt udgangs-
punkt for at diskutere romernes syn på græsk kultur, forholdet mellem magt og moral og 
med Sven Burmesters perspektiveringstekst at diskutere, hvad der skal til for at blive en 
model for resten af verden, hvilket ifølge Burmester er en forudsætning for at blive en su-
permagt. Her kan man igen diskutere, om Grækenland, eller måske snarere Romerriget var 
en supermagt. Denne diskussion tager Burmester op i sin sammenligning mellem USA og 
Kina.  

 
1. Kontroloversættelsen 
For det generelle henvises til det tilsvarende afsnit i opgavesæt 1. Kontroloversættelsen be-
stod af tre helsætninger, der altså var betydeligt længere end sætningerne i opgavesæt 1. 
Alligevel synes sværhedsgraden at have været nogenlunde den samme i de to opgavesæt. 
Syntaktisk og glosemæssigt var opgaven overkommelig. 
I denne opgave kunne listen over punkter, som eksaminanderne gerne skulle oversætte mere 
ordret, se således ud: 
 
cogita: og det skal du have i tankerne 
cogita: sideordnet med den foregående helsætning (som i teksten er indirekte objekt) 
te missum esse: helsætning med finit neksus 
missum esse: har fået tjeneste 
Illam veram… Ny helsætning 
Illam veram: det er nemlig lige præcis det 
creduntur: efter almindelig antagelse 
primum inventae esse: først så dagens lys 
fruges: korndyrkning 
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missus es ut: din opgave bliver 
ut sætningen: translateret til subjekts(prædikats)sætning 
id est: du skal altså ud 
maxime homines: til virkelig dannede mennesker 
liberos maxime liberos: virkelig frie 
Missus es ad hominess: Til mennesker 
jus: rettigheder 
- : menneskets 
a natura datum: medfødte 
conservaverunt: har holdt fast i 
de instrumentale ablativer: og det har de gjort i kraft af 
meritis: moralske handlinger 
foedere et religione deres respekt for mennesker (og guder) 
foedere et religione deres respekt for (mennesker) og guder. 
 

2. Syntaktisk analyse  
Den syntaktiske analyse syntes at have en passende sværhedgrad. Analysesætningen lå tæt 
på idealet for en sådan: en helsætning, der både indeholder en ledsætning og en infinit nek-
sus. Helsætningen (Habe ante oculos hanc esse terram, quae nobis miserit jura), der skulle 
analyseres, indeholder tre neksus, heraf en infinit neksus som direkte objekt til habe (ante 
oculos), og en relativ ledsætning, der er adled til subjektsprædikativet terram i den infinitte 
neksus.  
Som bekendt er hovedsætningsbegrebet under afvikling. Om man vil anvende det eller ej, er 
en smagssag, og begrebet, hovedsætning, accepteres naturligvis. I bedømmelsen ligger der 
særlig vægt på, at neksus er rigtigt forstået, og at ledsætninger og infinitte neksus er analy-
seret som led. 
I øvrigt henvises til samme afsnit under opgavesæt 1. 
 

3. Tekstforståelse 
Se indledningen til afsnittet om denne opgave. 
 

4. Tekstbaggrund 
Tekstbaggrundsspørgsmålene og antallet af besvarelser af de enkelte spørgsmål fremgår af 
oversigten: 
 
  Antal  

besvarelser 
a Gør ud fra bilag 1 rede for, hvad der efter Sven Burmesters me-  
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ning skal til for at blive model for resten af verden. Diskutér hans 
synspunkter med inddragelse af Plinius’ syn på kultur, som det 
kommer til udtryk i brevet til Maximus.  
 

12 

b Sammenlign Plinius’ syn på grækerne med andre romerske opfat-
telser af grækerne.  
 

 
1 
 

c Diskutér, hvad Plinius kan mene med at omtale de græske byers 
frihed, som han gør i linje 14 ”reliquam umbram et residuum li-
bertatis nomen”.  
 

 
0 

d Gør rede for, hvad der ligger i begrebet ”jus a natura datum” (lin-
je 6), og for, hvad det betyder i en eller flere filosofiske sammen-
hænge (fx stoicisme eller menneskerettighedstænkning).  
 

 
0 

e Sammenlign Plinius’ brug af brevgenren med en eller flere andre 
romerske forfatteres (fx Senecas og Ciceros). 
 

 
0 

f Karakterisér sprog og stil i Plinius’ brev. 
 

0 

g Sammenlign Plinius’ syn på magtudøvelse, som det kommer til 
udtryk i linje 16 – 22, med den måde, romersk magtudøvelse i 
øvrigt foregik på. Giv eksempler. 
 

 
1 
 

h Beskriv et af de to billeder (figur 1 eller figur 2), og gør på bag-
grund af de to billeder rede for nogle aspekter af græsk påvirk-
ning af romersk kunst og arkitektur. 
 

 
0 

 


