Oracions subordinades amb ut / ne / quod / cum - Exercici - Solucionari

- Relaciona cada frase en llatí amb la seva traducció al català, escrivint el número que correspongui sobre els punts suspensius de l'esquerra.
- Assenyala l'oració subordinada de cada frase en llatí, subratllant-la o bé fent servir claudàtors.
- Relaciona cada frase en llatí amb l'anàlisi de l'oració subordinada que inclou, escrivint la lletra que correspongui de la pàgina següent sobre els punts suspensius de la dreta.
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Caueamus ne maior poena quam culpa sit.

b

1

[Així] com la funció dels mestres és ensenyar, la dels deixebles [és] aprendre.

3

Cum in fines hostium pervenissent, castra summa cura muniverunt.

j

2

Com hi hagués [> Com que hi havia] una gran tempesta a la mar, la nau era

2

Cum mare in magna tempestate esset, navis inutilis erat.

j

4

Cum meus amicus sis, tibi fauere uolo.

i

18

Cum omnia eis deessent, obsidionem tamen fortiter delerunt.

f

9

Haec palam facio, ut omnes uideatis.

h

12

Haec totum omitto, ne offendam tuas patientissimas aures.

h

6

Milites in oppido, quod hostes oppugnabant, erant.

a

20

Nostra bona intellegimus, cum ea amisimus.

19

inservible.
3

Com haguessin arribat [> Com que havien arribat] al territori dels enemics, van
fortificar el campament amb la major cura.

4

Com que ets el meu amic, desitjo afavorir-te.

5

Desitjo que tot el camí et sigui agradable.

6

Els soldats estaven en la fortalesa que atacaven els enemics.

7

Encara que li abandonin les forces, no obstant hem de lloar la seva voluntat.

d

8

És tan audaç que no tem els perills.

Omnes se receperunt, quod iam nox erat.

i

9

Faig aquestes coses en públic perquè tots les vegeu.

5

Opto ut omne iter sit tibi gratum.

b

10

He corregut tan ràpidament que m'he escapat.

11

Res evenit ut tibi praedixeram.

e

11

L'afer va esdevenir com t'havia predit.

8

Tam audax est, ut pericula non timeat.

g

12

Ometo del tot aquestes coses per no ofendre les teves oïdes pacientíssimes.

10

Tam celeriter cucurri, ut effugerim.

g
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Quan un amic mor, som invadits per una gran tristesa.

15

Timeo ut labores sustineas.

b

14

Sens dubte m'alegro que hagis vingut al meu costat.

16

Uereor ne molestus sim uobis.

b

15

Temo que no suportis els esforços

16

Temo que us sigui molest.

22

Urbem oppugnauerunt, quod ciues socii Romanis erant.

i

17

Tinguem cura que la pena no sigui més gran que la falta.

21

Urbem oppugnauerunt, quod ciues socii Romanis essent.

i

18

Tot i que els faltava de tot, no obstant van dur a terme el setge amb valentia.

13

Ut amicus moritur, maxima tristitia afficimur.

d

19

Tots es va retirar perquè ja era de nit.

7

Ut ei desint vires, tamen laudare uoluntatem debemus.

f

20

Valorem les nostres coses bones quan les perdem.

1

Ut magistrorum officium est docere, sic discipulorum discere.

e

21

Van atacar la ciutat amb el pretext que els ciutadans eran aliats dels romans.

22

Van atacar la ciutat perquè tots els ciutadans eran aliats dels romans.

a

OR SUB de RELATIU (o ADJECTIVA):

6

b

OR SUB COMPLETIVA (o SUBSTANTIVA) amb funció de CD:

5, 15, 16, 17

c

OR SUB COMPLETIVA (o SUBSTANTIVA) amb funció de SUBJecte:

–

d

OR SUB CIRCUMSTANCIAL (o ADVERBIAL) temporal:

13, 20

e

OR SUB CIRCUMSTANCIAL (o ADVERBIAL) comparativa:

1, 11

f

OR SUB CIRCUMSTANCIAL (o ADVERBIAL) concessiva:

7, 18

g

OR SUB CIRCUMSTANCIAL (o ADVERBIAL) consecutiva:

8, 10

h

OR SUB CIRCUMSTANCIAL (o ADVERBIAL) final:

9, 12

i

OR SUB CIRCUMSTANCIAL (o ADVERBIAL) causal:

4, 19, 21, 22

j

OR SUB CIRCUMSTANCIAL (o ADVERBIAL) temporal-causal (o de cum històric):

2, 3

Caueamus [ ne maior poena quam culpa sit ] .
Tinguem cura que la pena no sigui més gran que la falta.
OR SUB COMPL amb funció de CD

[ Cum in fines hostium pervenissent ] , castra summa cura muniverunt.
Com haguessin arribat al territori dels enemics, van fortificar el campament amb la major cura.
OR SUB CIRC TEMPORAL-CAUSAL

[ Cum mare in magna tempestate esset ] , navis inutilis erat.
Com hi hagués una gran tempesta a la mar, la nau era

inservible.

OR SUB CIRC TEMPORAL-CAUSAL

[ Cum meus amicus sis ] , tibi fauere uolo.
Com que ets el meu amic, desitjo afavorir-te.
OR SUB CIRC CAUSAL

[ Cum omnia eis deessent ] , obsidionem tamen fortiter tulerunt.
Tot i que els faltava de tot, no obstant van dur a terme el setge amb valentia.
OR SUB CIRC CONCESSIVA

Haec palam facio, [ ut omnes uideatis ] .
Faig aquestes coses en públic perquè tots les vegeu.
OR SUB CIRC FINAL

Haec totum omitto, [ ne offendam tuas patientissimas aures ] .
Ometo del tot aquestes coses per no ofendre les teves oïdes pacientíssimes.
OR SUB CIRC FINAL

Milites in oppido, [ quod hostes oppugnabant ] , erant.
Els soldats estaven en la fortalesa que atacaven els enemics.
OR SUB de REL

Nostra bona intellegimus, [ cum ea amisimus ] .
Valorem les nostres coses bones quan les perdem.
OR SUB CIRC TEMPORAL

Omnes se receperunt, [ quod iam nox erat ] .
Tots es va retirar perquè ja era de nit.
OR SUB CIRC CAUSAL

Opto [ ut omne iter sit tibi gratum ] .
Desitjo que tot el camí et sigui agradable.
OR SUB COMPL amb funció de CD

Res evenit [ ut tibi praedixeram ] .
L'afer va esdevenir com t'havia predit.
OR SUB CIRC COMPARATIVA

Tam audax est, [ ut pericula non timeat ] .
És tan audaç que no tem els perills.
OR SUB CIRC CONSECUTIVA

Tam celeriter cucurri, [ ut effugerim ] .
He corregut tan ràpidament que m'he escapat.
OR SUB CIRC CONSECUTIVA

Timeo [ ut labores sustineas ] .
Temo que no suportis els esforços.
OR SUB COMPL amb funció de CD

Uereor [ ne molestus sim uobis ] .
Temo que us sigui molest.
OR SUB COMPL amb funció de CD

Urbem oppugnauerunt, [ quod ciues socii Romanis erant ] .
Van atacar la ciutat perquè tots els ciutadans eran aliats dels romans
OR SUB CIRC CAUSAL

Urbem oppugnauerunt, [ quod ciues socii Romanis essent ] .
Van atacar la ciutat perquè –deien– els ciutadans eran aliats dels romans.
OR SUB CIRC CAUSAL

[ Ut amicus moritur ] , maxima tristitia afficimur.
Quan un amic mor, som invadits per una gran tristesa.
OR SUB CIRC TEMPORAL

[ Ut ei desint vires ] , tamen laudare uoluntatem debemus.
Encara que li abandonin les forces, no obstant hem de lloar la seva voluntat.
OR SUB CIRC CONCESSIVA

[ Ut magistrorum officium est docere ] , sic discipulorum discere.
[Així] com la funció dels mestres és ensenyar, la dels deixebles [és] aprendre.
OR SUB CIRC COMPARATIVA

