
Censorrapport. Skriftlig latin A sommer 2017 
 

Indledning 

Der var i år to eksamensbegivenheder i skriftlig latin i den ordinære 

eksamensperiode, og der var ingen elever til sygeeksamen. Det samlede antal elever 

var 109 fordelt på 14 skoler. Langt de fleste hold besvarede opgave 1. Kun et enkelt 

hold besvarede opgave 2. Karaktergennemsnittet blev samlet for alle hold 7,9. Det er 

det højeste gennemsnit siden reformen i 2005. Men da der kun er få elever til 

eksamen i skriftlig latin, vil der forekomme udsving fra år til år. 

 

Det er censorernes vurdering, at opgavesættet både i sin helhed og med de enkelte 

delopgaver har givet et godt grundlag for bedømmelse af besvarelserne. 

 

Karakterstatistikkerne herunder er fremkommet på baggrund af indtastninger på 

censormødet, og der skal som sædvanelig tages forbehold for tastefejl. 
 
 
Antal af Karakter Niveau        

Fag -3 0 2 4 7 10 12 Hovedtotal 

Latin 0,9% 0,0% 6,3% 18,0% 27,9% 27,0% 19,8% 100,0% 

 
Latin: Gennemsnit: 7,9 
 
Opgave 1 
Fag Gennemsnit af Karakter 

Latin 7,8 

Hovedtotal 7,8 
 
 
For opgave 2: 

 Fag Gennemsnit af Karakter 

Latin 10,3 

Hovedtotal 10,3 
 
 

Opgave 1 
Langt de fleste elever besvarede opgave 1, og censorberetningen vil derfor 

koncentrere sig om denne opgave og kun knytte enkelte kommentarer til opgave 2.  



Teksten i opgave 1 er første halvdel af Ciceros brev til Atticus (XIII,11,1-3), skrevet i 

februar 49 f.v.t.. Teksten er forsynet med en udførlig indledning med oplysninger om 

den betændte politiske situation, som Cicero kommenterer i sit brev. 

Versionen 

Versionens længde er i læreplanen fastsat til at være mellem 50 og 75 ord. Årets 

version i opgave 1 var på 65 ord. Som baggrund for karakterfastsættelsen har 

opgavekommissionen en række punkter, hvor der er forskel mellem den latinske tekst 

og den danske oversættelse, som eleverne skal finde. Listen kunne se sådan ud: 
 

Hoc…cogitavit – de tanker…har gjort sig – hoc sing. 

Hoc…cogitavit – de tanker…har gjort sig – tanker har gjort sig 

noster - vores fine ven 

antea – ikke udtrykt på dansk 

minime – da slet ikke  

in hac causa - i den nuværende alvorlige situation 

Dominatio – er subjekt ikke objekt 

ab utroque – Caesar og Pompejus  

ab utroque - agens 

quaesita est – har stræbt efter 

Non id… ny helsætning 

Non id actum est – de har ikke løftet en finger 

ut…civitas esset - for at gøre samfundet - skal udtrykkes finit 

ut…civitas esset - for at gøre samfundet - subjekt 

Pompejus – Pompejus’ motiver 

urbem - Rom 

reliquit – til at forlade 

eam - byen 

quod – skal oversættes med fordi 

non posset - at han fandt det umuligt 

nec - og 

quod – ledsætningen ikke udtrykt 

ex ea - fra landet 

pelleretur - så sig fordrevet 

Sed - Nej, 

omnes terras - hele verden  

omnia maria – hele verden 

Reges barbaros incitare, – Barbarkonger skulle mobiliseres (reges barbaros er 

objekt for incitare) 

incitare …..voluit - skulle mobiliseres. (incitare objekt for voluit) 

, - og (opremsningskomma) 



gentes feras adducere, - og vilde stammer …føres ind (gentes feras er objekt for 

adducere)  

armatas - bevæbnes 

adducere …voluit, - og føres ind i (adducere objekt for voluit) 

exercitus maximos conficere voluit - så han kunne skaffe sig kommando over 

kæmpestore hære – ikke ledsætning på latin 
 

Der var i år rigtig mange gode oversættelser, og det er opgavekommissionens indtryk, 

at versionsstykket har været overkommeligt for eleverne. De svage elever har dog 

vanskeligt ved at udtrykke tekstens mening og giver det indtryk, at de ikke kan bruge 

den trykte oversættelse fornuftigt. Der er rigtig megen hjælp at hente der, og det er en 

god ide at træne det med eleverne. 

Særlig vanskeligt har en del elever haft med ….id actum est, ut…. og den afsluttende 

sætning, hvor verballedet til slut voluit har tre med komma sideordnede objekter. 

Den syntaktiske analyse 

Den syntaktiske analysesætning er hentet i linje 22-23: 

Voluisti enim me, quid de his malis sentirem, ostendere. 

 

Helsætningen består af hovedsætningen/sætningsstammen Voluisti enim me … 

…ostendere og ledsætningen quid de his malis sentirem. Me ostendere er infinit 

nexus og direkte objekt for voluisti. Ledsætningen er direkte objekt for ostendere 

Voluisti er verballed i finit nexus med implicit subjekt 

enim er adverbialled til voluisti 

me er subjektdel i infinit nexus med ostendere 

ostendere er verbaldel i infinit nexus med me 

quid er direkte objekt for sentirem 

de his malis er adverbialled til sentirem 

his er adjektivisk til malis 

sentirem er verballed i finit nexus med implicit subjekt 

 

Vanskelighederne i den syntaktiske analyse var for en del elever at gennemskue den 

infinitte nexus me ostendere, at ledsætningen er indskudt, og at den er direkte objekt 

for ostendere. Det forventede opgavekommissionen også ville volde problemer. 

Et godt råd til den daglige undervisning er – som i versionen – at træne eleverne i at 

bruge den trykte oversættelse fornuftigt. Der er hjælp at hente i, hvad meningen med 

analysesætningen er, også til løsning af denne opgave. 
 

Tekstforståelse 
En del elever resumerer rigeligt fra manchetten, før de kommer til sagen, men flere er 

gode til først at inddrage baggrundsviden, efterhånden som det bliver relevant. Nogle 



elever bruger uforholdsmæssig megen plads på et langt referat af teksten – 

formodentlig fordi de mener, de skal “tømme” teksten. Men opgaven er jo fokuseret 

gennem de spørgsmål, der stilles, og eleverne bør trænes i at rette besvarelsen ind 

efter dem. I denne opgave var spørgsmålene: 

a) Gør rede for Ciceros holdning til de to parter i borgerkrigen, Cæsar og 

Pompejus, som den kommer til udtryk i brevet til Atticus. 

b) diskutér hans vurdering af de to krigsførende ledere i lyset af hans syn 

på den ideelle statsmand. 

 

De bedste redegørelser er karakteristiske ved stor opmærksomhed om sprogbrugen 

(det ironiske noster og de mange hyperbler numquam, minime, a primo, omnes terras, 

omnia maria, reges barbaros incitare … voluit), men mange er for tilbøjelige til at 

tage alt, hvad Cicero siger om Pompejus, helt for pålydende.  Eleverne har generelt 

svært ved at besvare diskussionsspørgsmålet, formentlig fordi de ikke er helt klar 

over, hvad det vil sige at diskutere. 
 

Tekstbaggrund 

Perspektivteksten i opgave 4a var lige til at gå til for mange elever, og langt 

størstedelen har valgt at besvare a-opgaven. 

De bedste besvarelser har lagt stor vægt på det analytiske aspekt af opgaven 

(”sammenlign”).  

Statistik over fordeling af besvarelser i opgave 4 tekstbaggrund 
 
Skole  Exmnd a b c d e f g 
I alt 109 71 4 6 7 4 12 9 
 
Som det ses af statistikken, har langt de fleste elever besvaret opgave a.  
 

Opgave 2 

Teksten til dette års opgave 2 var et uddrag af Senecas brev til Lucilius 107, 5-11. 

Perspektivteksten var et uddrag af Karen Blixens Livets veje fra Den afrikanske 

Farm. Kun ganske få elever fik stillet denne opgave, og karaktererne vidner om 

meget flotte besvarelser.  


