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Här följer exempel på några ämnen. Glöm inte att det är läraren som ger svaren och eleverna 

som ställer frågorna! 

 

Mytiska män 

100: Trojansk prins som vann världens vackraste kvinna. (Vem är Paris?) 

200: Han begav sig till underjorden för att hämta sin älskade. (Vem är Orfeus?) 

300: Knölpåk och lejonskinn är hans attribut. (Vem är Herakles/Hercules?) 

400: Frun mördade hans barn. (Vem är Jason?) 

500: Han byggde vingar åt sig själv och sin son. (Vem är Daidalos?) 

 

Flicknamn 

100: Drottning. (Vad är Regina?) 

200: Hon är nog vis. (Vad är Sofia?) 
300: Flickan från havet. (Vad är Marina?) 

400: Flickan från skogen. (Vad är Silvia?) 

500: En fredlig flicka. (Vad är Irene?) 

 

På bondgården 

100: häst (Vad är equus?) 

200: ko (Vad är bos?) 

300: lamm (Vad är agnus?) 

400: får (Vad är ovis?) 

500: gris (Vad är sus/porcus?) 

 

Kejsare 

100: Han var den förste kejsaren. (Vem var Augustus?) 

200: Hans namn betyder ”lilla stöveln”. (Vem var Caligula?) 

300: Han lät bygga domus aurea. (Vem var Nero?) 

400: En kolonn uppkallad efter honom illustrerar kriget mot dacerna. (Vem var Trajanus?) 

500: ”Filosofikejsaren”. (Vem var Marcus Aurelius?) 

 

Sentenser 

100: Varning för hunden! (Vad är Cave Canem?) 

200: I vinet sanningen. (Vad är In vino veritas?) 

300: Genom svårigheter till stjärnorna. (Vad är Per aspera ad astra?) 

400: Vi lär inte för skolan, utan för livet. (Vad är Non scholae sed vitae  discimus?) 

500: Ingen dansar nykter, såvida han inte är galen. (Vad är Nemo saltat sobrius, nisi forte 

insanit?) 

 

Fåglar 

100: Det latinska ordet för fågel. (Vad är avis?) 

200: Det latinska ordet för örn. (Vad är aquila?) 

300: En sådan har Lesbia. (Vad är passer?) 

400: En stekt sådan beklagar sig i Carmina Burana. (Vad är cygnus?) 

500: Sådana räddade romarna från ett galliskt anfall på Capitolium. (Vad är anseres?) 


