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Itemi pentru evaluare  

Limba Latină 

Clasa a X-a 

 
I. Completati următoarele enunturi: 

 
1. Limba latină aparŃine familiei limbilor …………………….. . 
 
2. În limba latină substantivele se grupează în  ….. declinări. 

 
 
3. Substantivul magister,-tri  este de declinarea ….. . 
 
4. Forma verbală pugnabam se află la modul ………….. . şi timpul ……………. . 

 
 
5. EnunŃul Vestis facit virum se traduce in limba română ………………………………… 

 
6. Cetatea Roma a fost întemeiată în secolul ………….. . 
 
7. In limba latina există, pe lângă cele 5 cazuri ale substantivului moştenite de limba română , şi un al 
şaselea caz numit ……………………… . 

 
 
8. Cuvintele clangores, anseres, obsides, noctes, milites, duces, hostes sunt, ca părŃi de vorbire, 

…………………. 
 
9. Substantivul miles,-itis este de declinarea …….. . 

 
 
10. Forma altissimus se traduce în limba română ………………. . 

 
     II.   ÎncercuiŃi răspunsul corect: 
 
      11. Forma substantivală amicum  se află în cazul: 
          a) genitiv 
          b) ablativ 
          c) acuzativ 
 
      12. Forma verbală laborabunt  se află la: 
         a) indicativ prezent 
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b) conjunctiv prezent 
 c) indicativ viitor 
 
13. Verbul aflat la modul conjunctiv, timpul imperfect este:  
a) canerem 
b) erant 
c) dicimus 
 
14. Enuntul  Virtus sola nobilat se traduce în limba română: 
a) Nobletea înseamnă virtute. 
b) Numai cel virtuos poate fi nobil. 
c) Virtutea e singura care înnobilează. 
 
15. Cele trei cazuri identice care fac regula neutrelor sunt: 
a) N, Ac, V 
b) N, AC, D 
c) Ac, G, D 
 
16. Încercuieşte verbul care se află  la conjunctiv prezent: 
a) canemus 
b) agamus 
c) sum 
 
17. Substantivul latinesc lactem  a devenit în limba română: 
a) lac 
b) lapte 
c) lacrimi 
 
18. ExclamaŃia O tempora, o mores! îi aparŃine lui: 
a) Cesar 
b) Cicero 
c) Plaut 
 
19. FuncŃia sintactică a cuvântului subliniat din enunŃul Caesar, clarus dux, bellum Gallicum gessit este: 
a) subiect 
b) apoziŃie 
c) nume predicativ 
 
20.Cuvântul subliniat din sintagma fabulae Phaedri se află în cazul: 
a) nominativ 
b) genitiv 
c) acuzativ 
 
21. FuncŃia atributului în sintagma multitudo civium este de: 
a) genitiv partitiv 
b) genitiv subiectiv 
c) genitiv explicativ 
 
22. În enunŃul Cicero clarissimus est inter omnes oratores există un adjectiv la gradul: 
a) superlativ 
b) comparativ 
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c) pozitiv 
 
23. În enunŃul Homo ceteris animalibus praestat cuvântul subliniat este în cazul: 
a) nominativ 
b) genitiv 
c) dativ 
 
24. AlegeŃi exprimările corecte: 
a) a coexista alături de… 
b) a exista alături de… 
 
25. TraduceŃi sintagma Ars amandi 
……………………………………. 
 
26. Substantivul subliniat din enunŃul Meus amicus domum redibut se află la cazul: 
a) acuzativ 
b) ablativ 
c) nominativ 
 
27. Cuvântul subliniat din Meus amicus domum redibit are funcŃia sintactică de : 
a) c.c. de timp 
b) c.c. de loc 
c) complement direct 
 
28. FuncŃia sintactică a cuvântului subliniat din Dux urbem per vim capit est este: 
a) c.c. de mod 
b) complement indirect 
c) c.c. de timp 
 
29. Prefixul neologic ante- are sensul de: 
a) împotriva, contra 
b) înainte 
 
30. Termenul subliniat din enunŃul Caesar in castris hieme manet  se află la cazul: 
a) ablativ 
b) acuzativ 
c) dativ 
 
31. TraduceŃi următorul proverb: Ave, Caesar, (imperator), morituri te salutant. 
……………………………………………………………………………….. 
 
32. Formele hic, haec, hoc sunt: 
a) pronume relative 
b) pronume demonstrative 
c) pronume reflexive 
 
33. Formele ipse, ipsa, ipsum sunt: 
a) pronume de întărire 
b) pronume personale 
c) pronume interogative 
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34. Un cunoscut autor creştin este: 
a) Catullus 
b) Aurelius Augustinus 
c) Vergilius 
 
35. TraduceŃi: Ego sum Viac et Veritas et Vita. 
……………………………………………………………………………….. 
 
36. Opera capitală a lui Augustinu este: 
a) Confessiones 
b) Sermones 
c) De civitate Dei 
 
37. Un numeral ordinal este: 
a) viginti 
b) vicesimus 
c) decem 
 
38. Încercuieşte numele autorului care nu este latin: 
a) Homer 
b) Cicero 
c) Vergilius 
 
39. Enuntul  Virtus sola nobilat se traduce în limba română: 
a) Nobletea înseamnă virtute. 
b) Numai cel virtuos poate fi nobil. 
c) Virtutea e singura care înnobilează. 
 
40. Verbul scribatis este la: 
a) conjunctiv prezent 
b)conjunctiv imperfect 
c) indicativ viitor 
 
41. Numeralul LXXX reprezintă: 
a) 70 
b) 80 
c) 60 
 
42. Forma laudatu  este la modul: 
a) gerunziu 
b) supin 
c) participiu 
 
43. Lucrarea Ab Urbe condita a fost scrisă de: 
a) Titus Livius 
b) Quintilian 
c) Plaut 
 
44. Verbul esse nu are gerunziu: 
a) adevărat 
b) fals 
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45. În propoziŃia Vade ad fornicam, o piger! Cuvântul subliniat este la cazul: 
a) vocativ 
b) nominativ 
c) genitiv 
 
46. Subliniază cuvântul care nu ar trebui să se afle în lista următoare: ego, te, haec, vos, tibi, nobis 
 
47. În fraza Volo meum amicum venire  există: 
a) o propoziŃie infinitivală 
b) o propoziŃie relativă 
c) o propoziŃie interogativă  
 
48. TraduceŃi Gloria umbra virtutis est. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
49. În fraza Dux legatos pacem petentes  mittit  există: 
a) o propoziŃie relativă 
b) o propoziŃie infinitivală 
c) o completivă directă 
 
50. TraduceŃi. Ecce homo! 
……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


