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I UŽDUOTIS 

Kuris iš šių lotyniškų posakių reiškia bendram labui? 

a) communis opinio c) ad communem bonum 

b) locus communis d) viribus unitis 
 

Kuris iš šių lotyniškų posakių reiškia visi kartu? 

a) in corpore c) in saecula saeculorum 

b) in medias res d) vice versa 
 

Kuris iš lotyniškų posakių perkeltine prasme reiškia, kad labai neaiškiai ir netvarkingai 

parašyta: 

a) lapsus calami c) lex non scripta 

b) gallina scripsit d) scripta manent 
 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 3). 
Suma:  

II UŽDUOTIS 

Kuriuose  iš šių lotyniškų posakių vartojama tik vienaskaita, kuriuose – tik daugiskaita, o 

kuriuose žodžių skaičiai vartojami mišriai (ir vienaskaita, ir daugiskaita)?  

 Tik vns. Tik dgs. Mišriai 

Experientia docet +   

Omne principium difficile est.    

Verba volant, scripta manent.    

Stultorum infinitus est numerus.    

Edimus ut vivamus, non vivimus ut edamus.    

De gustibus non est disputandum.    

Bonum initium est dimidium facti.    

Iucundi sunt acti labores.    

Per aspera ad astra.    

Omnia vincit amor et nos cedamus amori.    

Feci quod potui, faciant meliora potentes.    

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 10). 

Suma:  

 

Suraskite šiuose sakiniuose veiksmažodį/-ius tariamąja (konjuntyvo) nuosaka:  

_________________________________________________________ 

Suraskite šiuose sakiniuose veiksmažodžio gerundyvą (participium futuri passivi): 

____________________________ 

Suraskite šiuose sakiniuose būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvį (participium perfecti 

passivi): _____________________ 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį tariamąja nuosaka po 1 tašką, už dalyvius po 2 

taškus (daugiausia 8). 

Suma:  
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III UŽDUOTIS 

Pabraukite teisingą vertimą (gali būti ir abu variantai teisingi): 

1. avis, is f – avis – paukštis 

2. populus, i m – populiarus – tauta 

3. morior – mirštu – atsimenu 

4. tempus, oris n – laikas – smilkinys 

5. auris, is f – ausis – auksas 

6. noctua, ae f – naktis – pelėda 

7. sal, salis m – saulė – druska 

8. sanus, a, um – sveikas – šventas 

9. disco – mokau – mokausi 

10. palma, ae f – delnas – palmė 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai pabrauktą žodį 1 taškas, jei iš abiejų teisingų pabrauktas 

tik vienas, 0,5 taško; jei pabraukti abu, o teisingas tik vienas, taškas neįskaitomas (daugiausia 

10). 

Suma:  

IV UŽDUOTIS 

Suderinkite būdvardžius su daiktavardžiais. Sudarytus žodžių junginius įrašykite į lentelę 

ir išverskite, šalia parašykite jų daugiskaitos formą, kaip nurodyta pavyzdyje. 

puella, ae f doctus, a, um 

corpus, oris n humanus, a, um 

agricola, ae m Romanus, a, um 

urbs, urbis f celeber, bris, bre 

orator, ōris m eloquens, entis 

dies, ei  m felicissimus, a, um 

manus, ūs f dexter, tra, um 

 

Žodžių junginys Vertimas Daugiskaita 

puella docta mokyta mergaitė puellae doctae 

   

   

   

   

   

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodžių junginį kiekvienoje grafoje po 1 tašką 

(daugiausia 15). 
Suma:  
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V UŽDUOTIS 

Perrašykite posakius, pabrauktųjų žodžių vienaskaitą pakeisdami daugiskaita arba 

atvirkščiai (palikdami tą patį asmenį arba linksnį). Pvz., Non scholae, sed vitae discimus – 

Non scholae, sed vitae disco; Cogito ergo sum – Cogitamus ergo sumus. 

 

Poetae nascuntur, oratores fiunt – _________________________ 

Veni, vidi, vici – ______________________ 

Edimus ut vivamus, non vivimus ut edamus – _______________________________________ 

Dum doces, discis – ______________________________ 

Litterarum radix amara, fructus dulcis – _________________________________ 

Vive et ama – ____________________ 

Disce, sed a docto – _____________________________ 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 7). Suma:  

VI UŽDUOTIS 

J. K. Rowling romane „Haris Poteris“ vienas iš burtažodžių yra exspecto patronum. 

a) ką jis reiškia? ___________________________________ 

b) koks linksnis yra patronum? _____________________________ 

c) pasakykite tą patį posakį daugiskaita. ____________________________ 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 3). Suma:  

 

VII UŽDUOTIS  

Iš kokių lotyniškų žodžių yra kilę šie žodžiai: 

lokalus  

libretas  

agrarinis  

armija  

navigacija  

ambulatorija  

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 6). Suma:  
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VIII UŽDUOTIS 

1. Koks yra lotyniškas pergalės deivės Nikės atitikmuo? 

a. Konkordija; b. Viktorija; c.  Emilija; d.  Gracija 

2. Koks yra lotyniškas aušros deivės Eos (lietuvių Aušrinės) atitikmuo? 

a. Fortūna; b.  Diana; c.  Hora;  d.  Aurora 

3. Kur ir kokiu tikslu keliavo argonautai? 

 į Troją atsiimti pagrobtos moters  į Kolchidę aukso vilnos 

 į amazonių kraštą gauti amazonės 

Hipolitės juostą 

 į Tauridę parsivežti Ifigenijos 

 

4. Dėl kokios moters kilo Trojos karas? 

a. Andromachės;  b.  Didonės;  c.  Helenės;  d.  Penelopės 

5. Kaip vadinosi Apolono žynė Delfuose? 

a. pitija;  b.  sibilė;  c.  vestalė;  d.  hetera 

6. Kas vadovavo graikų kariuomenei Maratono mūšyje? 

a. Temistoklis; b.  Aleksandras;  c.  Periklis;  d.  Miltijadas 

7. Kuris romėnų karvedys kariavo prieš Hanibalą ir nugalėjo Kartaginą? 

a. Scipijonas Afrikietis; b.  Pompėjus;  c.  Augustas;  d.  Cezaris 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 7). Suma:  

IX UŽDUOTIS 

Kas parašė šiuos literatūros kūrinius?    

Bakchantės  

Katilinarijos  

Odisėja  

Puota  

Oidipas karalius  

Eneida  

Metamorfozės  

Laiškai Lucilijui  

Debesys  

Galų karų užrašai  

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą atsakymą 1 taškas (daugiausia 10). 
Suma:  

 


