
 

Mª Cruz Fernández Fernández Página 1 

 

 

 

PERICULUM XXIV: Ablatibo Absolutoa eta  Perifrastika pasiboa.  

 

1. Zeintzuk dira ablativo absolutoak osatzen ditu bi zatiak? 

o Partitzipioa eta aditza. 

o Aditza eta izenlaguna. 

o Partitzipioa eta izena. 

o Izena eta izena. 

 

2. Ablatibo absolutoak ze funtzioa azaltzen du hobeki? 

o Perpausaren lekua azaltzen du. 

o Aditz nagusiaren ideia islatzen du. 

o Idazlearen ikuspuntua aztertzen du. 

o Aurreko informazioa hartu eta egoera berrian sartzen du. 

 

3. Itzuli imperio accepto: 

o Poterea hartua izanez. 

o Poterea onartua izanez. 

o Poterea onartuz. 

o Poterea hartuz. 

 

4. ¿Zein ez da itzulpen egokia: Caesare interfecto? 

o Zesar hil egin delako. 

o Zesar hil egin bada ere. 

o Zesar hil egin denean. 

o Aurreko aukera guztiak posibleak dira. 

5. Aukeratu dagokiona ni Caesar handiak landatua izan nau: 

o Caesare magno. 

o A Caesari magno. 

o Caesari magno. 

o A Caesare magno. 

 

6. Ze forma dagokio latinez hitz beltzeari  hala ere, ni zuk landatua izan behar nauzu: 

o A te. 

o Tibi. 

o Te. 

o Ex tibi. 

 

7. Itzuli latinera  Erroma mantendua izan behar da: 

o Conservanda est. 

o Servandus erat. 

o Conservanda esse. 

o Lehenengo eta hirugarren aukerak onak dira. 

 

8. Itzuli latinera Sua ikusi eta gero, hiriko gizonek eta emakumeek ihes egin zuten:  

o Visus ignem. 

o Igne vivendo. 

o Igne viso. 

o Visurus ignem. 
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9. Itzuli  hostibus a Roma pulsis, consules Omnia populo narraverunt. 

o Erroma etsaiek galduz, 

o Nahiz eta etsaiek Erromaren ateak jo. 

o Etsaiak Erromatik kanporatu ondoren,  

o Etsaiak Erromatik irten ginenetik 

 

10. Zein da  quae- en antezedentea quae Romanis cara erant, solacium et perfugium nunc nos 

quoque petimus? 

o Nos. 

o Romanis. 

o Solacium et perfugium. 

o Ez dago. 

 

11. Itzuli latinera Jenerala, Erroman onartu eta gero,hiritarren artean berriro  ibili zen 

harroputza.  

o Imperatore in Roma recepto. 

o Romam imperatorem accipiens. 

o Recipiente imperatore in Roma. 

o Imperator in Romam receptus. 

 

12. Itzuli nos quoque ad urbem magnam postea venimos (-i- luzea) 

o Gu ere beranduago hirira etorri ginen.  

o Gero gu hirira etorri ginen.  

o Gu ere beranduago hiri nagusira heldu ginen.  

o Orain gu hiri nagusira gatoz.  

 

13. Itzuli Graecia capienda est!: 

o Grezia hartua behar da! 

o Grezia hartua da! 

o Nik Grezia hartu dut! 

o Grezia hartua izango da. 

 

14. Itzuli latinera  gauza horiek esanda izan ziren: 

o Hic dictibus. 

o His dictis. 

o Haec dicta. 

o Dictum erit. 

 

15. Itzuli azpimarratutako zatia Homo stultus “cives, cives, pecunia ante omnia quaerenda 

est!” 

o Dirua beste elementuen ordez bilatu behar da.  

o Dirua txar guztien sormena da.  

o Dirua mezpretzua izango da.  

o Dirua besteen artean bilatua izango da. 

 

 

 


