
 
 

Itemi pentru evaluare  

Limba Latină 

Clasa a XI-a 

 
1. Lucrarea Brutus a fost scrisă de: 
a) Cicero 
b) Lucretius 
c) Caesar 

 
2. Curentul retoric „Rodianismul” a fost impus de: 
a) Cicero 
b) Hortensius  
c) Licimus Calvus 

 
3. TraduceŃi sintagma: sui generis 
4. proverbul Fides fundamentum iustitiae est se traduce: 
a) Sunt în mod fundamental fidel justiŃiei 
b) Loialitatea stă la baza justiŃiei 

 
5. Alege seria care conŃine doar pronume personale:  
a) nos, nostrum, illos, hos, sui 
b) mihi, nobis, vos, te, me, tui 
c) meis, ego, eius, vestrum, vobis, tibi 

 
6. TraduceŃi sintagma gerunzială: „tempus legendi fabulas” 

 
7. SubliniaŃi completiva infinitivală: Consul dixit equites venire. 

 
8. TraduceŃi sintagma: „in vitro”. 

 
9. PropoziŃia subliniată din fraza Quaero quid agas  este: 
a) completivă interogativă indirectă 
b) completivă infinitivală 
c) completivă interogativă directă 

 
10. TraduceŃi: „Domins omitti quod servi homines sunt.” 

 
11. TraduceŃi proverbul: „Dulce es decorum est pro patria mori” 

 
12. Seneca a scris: 
a) Ab Urbe condita 



b) De providentia 
 
       13. În fraza „Si venires, laetus essem” există: 
        a) O condiŃională reală 
        b) o condiŃională potenŃială 
        c) O condiŃională ireală 
 

14. Cum traduceŃi: „Lupus est homo homini, non homo.” 
 

15. TranscrieŃi subordonata comparativă: Talis filius est, qualis pater. 
 

16. TranscrieŃi subordonata concesivă: „Etsi senex erat, Cato tamen Graecam linguam didicit.” 
 

17. TraduceŃi sintagma: festina lente 
 

18. Petronius a scris: 
a) Satyricon 
b) Ab urbe condita 
c) Bucolica 

 
19. TranscrieŃi subordonata temporală: Dum vita est, spes est. 
  
20. Recunoaşte subordonata finală: „Edo, ut vivam. 

 
21. Tacitus a scris: 
a) Agricola 
b) De rerum natura 
c) De oratore 

 
22. TraduceŃi şi recunoaşteŃi subordonata cauzală: Socrates accusatus est quod iuventutem 

corrumperet.  
 

                    23. Substantivul subliniat din enunŃul Garumna flumen est are funcŃia     sintactică de: 
                     a) subiect 
                     b) nume predicativ 
                     c) atribut 
                    
                     24. . Substantivul subliniat din sintagma “fabulae Phaedri”  se află în cazul: 
                       a) Nominativ 
                       b) Genitiv 
                       c) Acuzativ 
 
                   25. PropoziŃia Alea iacta est (Zarul a fost aruncat) a fost rostită de: 
                     a) Hanibal 
                     b) Caesar 
                     c) Pompei 
  
                   26. Adjectivul maximus se află la gradul: 
a) comparativ 
b) pozitiv 
c) superlativ 



27. Substantivul subliniat din propoziŃia Milites vitae officium anteponunt (SoldaŃii pun datoria mai presus de 
viaŃă) se află în cazul: 
a) Acuzativ 
b) dativ 
c) genitiv 
 
28. Substantivul subliniat din  enunŃul Roma profectus sum se află în cazul: 
a) nominativ 
b) acuzativ 
c) ablativ 
 
29. Opera De bello Galico a fost scrisă de: 
a) Caesar 
b) Plaut 
c) Tacitus 
 
30. Lucretius a scris: 
a) De viris illustrĭbus 
b) De rerum natura 
c) Carmĭna 
 
31. ExclamaŃia O, tempora! O mores!  A fost rostită de: 
a) Cicero 
b) Plaut  
c) Caesar 
 
32. TranscrieŃi subordonata consecutivă din fraza: „Discipuli tam bene discebant ut magister gauderet. 
 
33. Cum traduceŃi dictonul „Verba volant, scripta manent”? 
 
34. Romanul Asinus aureus a fost scris de: 
a) Plaut 
b) Apuleius 
c) Senecca 
 
35. TraduceŃi: „Paupertas et senestus gravissima in rebus humanis mala sunt” 
 
36. Numeralul LXXX reprezintă: 
a) 70 
b) 80 
c) 60 
 
37. Forma substantivală libros este la cazul: 
a) Ac plural 
b) Ablativ plural 
c) Nominativ, singular 
 
38. Forma maribus se află la cazurile: 
a) Abl, D plural 
b) N, V plural 
c) Ac, Abl plural 
 



39. Forma laudatu  este la modul: 
a) gerunziu 
b) supin 
c) participiu 
 
40. În sintagma tibia ras pronumele subliniat este la cazul: 
a) acuzativ 
b) dativ 
c) vocativ 
 
41. În fraza Volo meum amicum venire  există: 
a) o propoziŃie infinitivală 
b) o propoziŃie relativă 
c) o propoziŃie interogativă  
 
42. TraduceŃi Gloria umbra virtutis est. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
43. În fraza Dux legatos pacem petentes  mittit  există: 
a) o propoziŃie relativă 
b) o propoziŃie infinitivală 
c) o completivă directă 
 
44. Un cunoscut autor creştin este: 
a) Catullus 
b) Aurelius Augustinus 
c) Vergilius 
 
45. TransformaŃi stilul direct în stil indirect. 
Stil direct: Puer dicit: Ego discipulus sum. 
Stilul indirect…………………………….. 
 
46. ConjuncŃia si este specifică subordonatei circumstanŃiale: 
a) condiŃională 
b) concesivă 
c) relativă 
 
47. Autorul Annalelor  este: 
a) Titus Livius 
b) Tacitus 
c) Lucretius 
 
48. ComentaŃi următorul proverb: In vino veritas (Adevărul se află în vin) 
 
49. Sintagma honoris causa se traduce …………………………………….. 
 
50. Fragmentul intitulat Cena Trimalchionis  este extras din romanul …………………… al autorului 
…………………….. 


