
 
 

Itemi pentru evaluare  

Limba Latină 

Clasa a IX-a 

 
ÎncercuiŃi răspunsul corect: 
 
1. Substantivul mulier, -is este de declinarea: 
a) I 
b) a II-a 
c) a III-a 
 
2. Forma verbală sumus se traduce prin: 
a) sunt 
b) suntem 
c) sunteŃi 
 
3. Forma pronominală sibi se află la cazul: 
a) genitiv 
b) dativ 
c) ablativ 
 
4. Cuvântul subliniat din enunŃul Homo sum are funcŃia sintactică: 
a) subiect 
b) nume predicativ 
c) apoziŃie 
 
5. În limba latină, verbul apare în dicŃionar cu: 
a) trei forme 
b) patru forme 
c) două forme 
 
6. Verbul laudo, -are aparŃine conjugării: 
a) I 
b) a II_a  
c) a III-a 
 
7. Forma substantivală terram  se află la cazul: 
a) nominativ 
b) acuzativ 
c) genitiv 
 
8. Forma subliniată din oculis video  se află la cazul: 



a) ablativ 
b) nominativ 
c) acuzativ 
9. EnunŃul Verae amicitae sempiternae sunt se traduce: 
a) Adevăratele prietenii sunt rare 
b) Adevăratele prietenii sunt eterne 
 
10. În sintagma liber proverbiorum cuvântul subliniat se află în cazul : 
a) genitiv 
b) dativ 
c) ablativ 
 
11. Forma verbală habe este la modul: 
a) indicativ 
b) imperativ 
c) conjunctiv 
 
12. În propoziŃia Vade ad fornicam, o piger! Cuvântul subliniat este la cazul: 
a) vocativ 
b) nominativ 
c) genitiv 
 
13. Substantivul Aegiptus,-i este de genul: 
a) feminin 
b) masculin 
c) neutru 
 
14. Substantivul carmen,-inis este de declinarea: 
a) I 
b) a III-a 
c) a V-a 
 
15. Lucrarea Ab Urbe condita a fost scrisă de: 
a) Titus Livius 
b) Quintilian 
c) Plaut 
 
16. Cuvântul subliniat din enunŃul  Duces pacem faciunt  are funcŃia sintactică de: 
a) complement direct 
b) complement indirect 
c) c.circ. de loc 
 
17. Cuvântul subliniat din Regnum conferunt Romam, are funcŃia sintactică de: 
a) complement de loc 
b) complement de timp 
c) complement direct 
 
18. Adjectivul rarus se află la gradul de comparaŃie: 
a) pozitiv 
b)comparativ 
c) superlativ 
 



19. Adjectivul rarissimus se află la gradul de comparaŃie: 
a) superlativ 
b) comparativ 
c) pozitiv 
 
20. Verbul audiebam este la modul: 
a) indicativ, imperfect 
b) conjunctiv, prezent 
c) imperativ 
 
21. Sintagma memento mei se traduce: 
a) Îmi amintesc 
b) aminteşte-Ńi de mine 
 
22. Cuvântul subliniat din sintagma optimus eorum are valoarea de:  
a) genitiv partitiv 
b) posesiv 
c) explicativă 
 
23. Forma verbală copiemus se află la: 
a) indicativ prezent 
b) indicativ viitor 
c) conjunctiv prezent 
 
24. Forma pronominală quorum este la cazul: 
a) dativ 
b) genitiv 
c) ablativ 
 
25. verbul scribatis este la: 
a) conjunctiv prezent 
b)conjunctiv imperfect 
c) indicativ viitor 
 
26. Sintagma iste liber se traduce: 
a) este liber 
b) această carte 
 
27. Forma verbală ceparunt se află la: 
a) indicativ prezent 
b) conjunctiv perfect 
c) indicativ perfect 
 
28. Verbul laudavissemus se află la: 
a) conjunctiv mai mult ca perfect 
b) indicativ viitor 
c) conjunctiv perfect 
 
29. Substantivul exercitus,-us este de declinarea: 
a) a IV-a 
b) a V-a 
c) a III-a 



 
30. Substantivul res, rei este de declinarea: 
a) I 
b) a V-a 
c) a IV-a 
 
31. La declinarea a V-a, nu există substantive de genul: 
a) feminin 
b) masculin 
c) neutru 
 
32.Dictonul In medias res  se traduce: 
a) In mijlocul lucrurilor 
b) Înaintea lucrurilor 
 
33. Forma laudans  se află la modul: 
a) participiu prezent 
b) participiu perfect 
 
34. Forma verbală laudandi este la modul: 
a) participiu 
b) gerunziu 
c) supin 
 
35. Adverbul melius se află la gradul de comparaŃie: 
a) comparativ 
b) superlativ 
c) pozitiv 
 
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. TraduceŃi următoarea maximă: Ridendo castigat mores. 
………………………………………………………………………………………… 
 
42. Verbul esse nu are gerunziu: 
a) adevărat 
b) fals 
 
43. Hesiod a scris: 
a) Broaştele 
b) De la fundarea Romei 
c) Munci şi zile 
 
44. Încercuieşte numele autorului care nu este latin: 
a) Homer 
b) Cicero 
c) Vergilius 
 
45. Verbul aflat la modul conjunctiv, timpul imperfect este:  
a) canerem 
b) erant 
c) dicimus 
 
46. . 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. 
 
 
47.  Încercuieşte verbul care se află  la conjunctiv prezent: 
a) canemus 
b) agamus 
c) sum 
 
48. TraduceŃi în limba română: Amor leges ignorant. 
 
49.  ExclamaŃia O tempora, o mores! îi aparŃine lui: 
a) Cesar 
b) Cicero 
c) Plaut 
 
50. Cele trei cazuri identice care fac regula neutrelor sunt: 
a) N, Ac, V 
b) N, AC, D 
c) Ac, G, D 


