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1. სენტენციები (14): 

თარგმნეთ ლათინურად: ჩვეულება საუკეთესო მასწავლებელია. 

თარგმნეთ ლათინურად:  კანონები დუმან იარაღის (ჟღარუნის) დროს. 

თარგმნეთ ლათინურად:   პლატონი მეგობარია, ჭეშმარიტება კი უფრო დიდი მეგობარი! 

თარგმნეთ ლათინურიდან:  Bis vincit, qui se vincit in Victoria. 

თარგმნეთ ლათინურიდან:  Mors certa, hora incerta. 

 დაასრულეთ: Principes mortales… 

 დაასრულეთ: Tempora mutantur… 

 

2. გამოიცანით სენტენცია და ჩაწერეთ ლათინურად (3):  

იმპერატორი ტიტუსი ბუნებით კეთილი ადამიანი იყო და უიმედოდ არც ერთ 

მთხოვნელს არ უშვებდა, არამედ მუდამ ამბობდა, რომ იმპერატორთან საუბრის 

შემდეგ არავინ უნდა გასულიყო გარეთ დანაღვლიანებული. ერთხელ 

სადილობისას გაახსენდა, რომ  მთელი დღის განმავლობაში არავისთვის 

არაფერი არ უწყალობებია და მეგობრებს მიმართა სიტყვებით, რომლებიც 

შემდეგ სენტენციად იქცა. 

 

3. ლათინურიდან მომდინარე საერთაშორისო ტერმინოლოგია (4):  

რომელი ლათინური ძირიდან მომდინარეობენ სიტყვები:  

orbita, utilitaruli. 

4. შეასწორეთ მცდარი ფორმა (4):  

Corvus frusto casei raptavit et ad silvam avolavit. 

(corvus, i m ყვავიi; frustum, i n ნაჭერი; caseus, i m ყველი; rapto, are ვიტაცებ; ad -თან; silva, ae f 

ტყე; avolo, are მივფრინავ). 

 

5. სინტაქსური კონსტრუქციის გამოყენება (10).  

გადაიყვანეთ ვნებით გვარში და გამოიყენეთ კონსტრუქცია Ablativus auctoris:  

Dux Helvetiorum militum animos confirmabat. 
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(dux, ducis m წინამძღოლი, მეფე; Helvetii, orum m ჰელვატები; miles, itis m მეომარი; 

animus, i m სული; confirmo, are ვამტკიცებ, ვამყარებ). 

 

 

6. თარგმნეთ (35):  

ჰანიბალი, რამდენჯერაც რომაელ ხალხთან იბრძოლა (pf.pass.) იტალიაში, მუდამ უფრო ძლიერი 

და გამარჯვებული (part. pr. act.) გამოვიდა. ამიტომ, სახლში თავისი მოქალაქეების შურით რომ არ 

ყოფილიყო დაუძლურებული  (ppf. con. pass.), ფიქრობენ (pass.) (რომ)რომაელების დამარცხებასაც 

(acc. cum inf.) შეძლებდა (inf.pf.). მას, თუმცა სამშობლოდან გაძევებული იქნა (ppf.con.pass.) და 

სხვათა წყალობებს შეჰყურებდა (impf. con.), არასოდეს ჩაუხშვია (pf.con.) სულში ბრძოლა 

რომაელებთან და მემკვიდრეობით მიღებული მამისეული სიძულვილი შეინარჩუნა. 

ჰანიბალი Hannibal, is m; რამდენჯერაც quotiescunque; -თან cum; ვიბრძვი congredior, gressus 
sum, gredi; mudam semper; გამოვდივარ discedo, cessi, cessum, ĕre; ძლიერი super, era, erum; 
ვიმარჯვებ vinco, vici, victum, ĕre; ამიტომ quod; რომ არ nisi; სახლი domus, us f; მოქალაქე civis, 
is m; თავისი suus, a, um; შური invidia, ae f; ვუძლურდები debilito, are; ვხედავ video, ēre; 
ვამარცხებ supero, are; შემიძლია possum, potui, –, posse; igi is, ea, id; თუმცა cum; სამშობლო 
patria, ae f; ვაძევებ pello, pepuli, pulsum, ĕre; სხვა alienus, a, um; წყალობები opes, um f (pl.);  
შევყურებ, მჭირდება, ვთხოვ, indigeo, ēre; არასოდეს numquam; ვწყვეტ, ვახშობ desisto, stiti, 
stitum, ĕre; სული animus, i m; ვებრძვი bello, are; მემკვიდრეობა hereditas, atis f; ვღებულობ, 
ვტოვებ relinquo, liqui, lictum, ĕre; სიძულვილი odium, i n; მამისეული paternus, a, um; 
ვინარჩუნებ conservo, are. 

 

7. თარგმნეთ ტექსტი (30):  

Lucius Lucullus 

Lucius Lucullus ingenio et virtute claruit. In Asiam quaestor profectus, huic provinciae cum laude praefuit. 

Postea consul factus, ad Mithridaticum bellum a senatu missus, opinionem, quae de virtute eius erat, vicit. 

Habebat Lucullus villam prospectu pulcherrimam. Cum venisset Pompeius, eum reprehendit quod ea habitatio 

esset aestate peramoena, sed hieme minus commoda videretur; cui Lucullus: "Putasne”, inquit, “me minus 

sapere quam hirundines, quae adveniente hieme sedem commutant?" Magnificentiae villarum respondebat 

epularum sumptus. Cum aliquando modica ei, utpote soli, cena esset posita, coquum obiurgavit, eique excusanti 

ac dicenti – se non debuisse lautum parare convivium, quod nemo esset ad cenam invitatus, "Quid ais?” inquit 

Lucullus iratus, “an nesciebas Lucullum hodie cenaturum esse apud Lucullum?"  

Lucius Lucullus ლუციუს ლუკულუსი; ingenium, i n გონიერება; virtus, tis f სიქველე; 
claresco, rui, –, ĕre ცნობილი ვხდები, ვბრჭყვინავ; quaestor, is m kvestori; proficio, feci, 
fectum, ĕre ვხდები; hic, haec, hoc ეს; provincia, ae f პროვინცია, მხარე; cum -ით; laus, dis f 
ქება; praesum, fui, esse ვხელმძღვანელობ; postea შემდეგ, მოგვიანებით; consul, is m 
კონსული; facio, feci, fectum, ĕre ვაკეთებ, ვხდები; ad -ში; Mithridaticus, a, um 
მითრიდატე; bellum, i n ომი; ab მიერ; senatus, us m სენატი; mitto, misi, missum, ĕre 
ვგზავნი; opinio, onis f შეხედულება; qui, quae, quod ვინც, რაც, რომელიც; de შესახებ; is, 
ea, id ის; vinco, vici, victum, ĕre ვამარცხებ; villa, ae f მამული, ვილა; prospectus, us m 
შესახედაობა; pulcher, era, erum ლამაზი; cum როდესაც; venio, veni, ventum, ire 

მივდივარ; Pompeius, i m პომპეუსი; reprehendo, prehendo, hendi, hensum, ĕre ვკიცხავ; quod რომ; habitation, onis f 
საცხოვრებელი; aestas, atis f ზაფხულიi; peramoenus, a, um სასიამოვნო; sed მაგრამ; hiems, mis f ზამთარი; 
commodus, a, um კომფორტული; video, ēre ვხედავ; qui, quae, quod ვინც, რაც, რომელიც; puto, are ვფიქრობ; 
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inquam ვთქვი; ego, mei მე; minus ნაკლებად; sapio, ĕre გონიერი ვარ; quam ვიდრე; hirundo, inis f მერცხალი; 
advenio, veni, ventum, ire მოვდივარ, ვდგები; sedes, is f ადგილსამყოფელი; commuto, are ვიცვლი; magnificus, a, 
um დიდებული; respondeo, ndi, nsum, ēre ვპასუხობ; epula, ae f სუფრა; sumptus, us m ხარჯი; cum როდესაც; 
aliquando ერთხელ; modicus, a, um ზომიერი; utpote ვიდრე; soleo, itus sum, ēre ჩვეულება მაქვს; cena, ae f 
სადილი; pono, posui, positum, ĕre ვდებ; coquus, i m მზარეული; obiurgo, are ვსაყვედურობ, ვუბრაზდები; 
excuso, are ბოდიშს ვიხდი; ac და; dico, ĕre ვამბობ; –, sui თვითონ; debeo, ui, itum, ēre ვალდებული ვარ; lautus, a, 
um ძვირფასი, დიდებული; paro, are ვამზადებ; convivium, i n ნადიმი, სუფრა; quod რადგან; nemo, inis არავინ; 
ad -თვის, -ზე; cena, ae f სადილი; invito, are ვპატიჟობ; quis, quid ვინ, რა; aio, – ვამბობ; inquam ვთქვი; irascor, 
irasci ვრისხდები; an თუ; nescio, ire არ ვიცი; hodie დღეს; ceno, are ვსადილობ; apud -თან. 


