
 

Klassieke Olympiaden 2021-2022 
Opgaven Latijn 
ronde 1 
 
correctiemodel 
 
Vooraf aan de docent 

● Er zijn in totaal 22 vragen. Elke afzonderlijke vraag is 1 punt waard, met 
uitzondering van de vragen 1, 9, 14, 15 en 17 die elk 2 punten waard zijn. In 
totaal kunnen 27 punten behaald worden. 

● De tijd waarin de toets afgenomen wordt, bedraagt maximaal 50 minuten. 
Leerlingen met dyslexie hebben recht op 15 minuten extra tijd. 

● Het gebruik van een Latijn-Nederlands woordenboek is toegestaan, zoals bij 
het Centraal Eindexamen. 

● Het gebruik van een woordenboek Nederlands is niet toegestaan. 
● Laat de leerlingen na afloop van de toets zowel de opgaven als het 

antwoordvel bij de docent inleveren. 
● In verband met een of meerdere vragen over afbeeldingen is het aan te 

bevelen de opgaven in kleur te vermenigvuldigen. 
● Wij gaan uit van de eerlijkheid en oprechtheid van onze collega's. 
● Indien u de opgaven met uw leerlingen wilt bespreken, zou u dat dan pas na 

20 november 2021 willen doen? 
 
Inzending scores 

● U kunt de scores van alle leerlingen verwerken in het bij de aanmelding 
verkregen Excel-format. Stuurt u vooral de scores van al uw leerlingen in. Dit 
Excel-bestand stuurt u uiterlijk op woensdag 17 november 2021 naar 
klassiekeolympiaden@gmail.com. Na verwerking krijgt u een 
bevestigingsmail. 

● Na 17 november 2021 ontvangen scores kunnen wij niet meer in behandeling 
nemen. 

 
Bekendmaking deelnemers ronde 2 

● In de week van 22 november 2021 ontvangen alle deelnemende docenten 
een e-mail met daarin de namen van de circa veertig voor de tweede ronde 
geselecteerde leerlingen. Deze 
namen komen conform de AVG-
verklaring ook op de website 
www.klassiekeolympiaden.nl te 
staan. 
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Naleving van de AVG 
 
Wilt u onderstaand bericht aandachtig doorlezen? 
 
Om de AVG te kunnen naleven en de publicatie van de kandidaten voor de tweede 
ronde mogelijk te maken, moeten wij weten van welke leerlingen wij de naam 
kunnen publiceren. 
 
Wij verzoeken u dringend om: 

● bij de correctie van het werk te controleren welke leerlingen de verklaring 
hebben ondertekend en dus akkoord gaan met de publicatie van hun naam; 

● de antwoordbladen te bewaren. 
 
Bij ronde 1 is de school van de leerling verantwoordelijk voor de naleving van de 
AVG en zullen wij bij vragen hierover terugverwijzen naar de school van de 
kandidaat. 
 
Bij de start van de volgende editie van de Klassieke Olympiaden zullen wij steeds de 
uitslagenlijst van ronde 1 verwijderen van onze kanalen (website en Facebook). 
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Vraag A B C D Vraag A B C D 

1 Op achterzijde invullen 12   X  

2  X   13 Op achterzijde invullen 

3    X 14 Op achterzijde invullen 

4    X 15 Op achterzijde invullen 

5   X  16   X  

6 X    17 Op achterzijde invullen 

7   X  18  X   

8 Op achterzijde invullen 19   X  

9 Op achterzijde invullen 20  X   

10 Op achterzijde invullen 21  X   

11 Op achterzijde invullen 22  X   
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Vraag 1 
● de superlativus peritissimus 
● de woorden/woordgroep/voorzetselbepaling/bijwoordelijke bepaling ultra 

fidem 
Opmerking: elk juist antwoord is 1 punt waard. 
NB het antwoord ‘bijwoord’ moet fout worden gerekend. 
 
Vraag 8 
Con. perf. vanwege ut. 
 
Vraag 9 

● Vlucht van een offerdier 
● Het struikelen 

Opmerking: elk juist antwoord is 1 punt waard. 
 
Vraag 10 
immolantibus aufugissent hostiae 
 
Vraag 11 
retardatus (est) 
 
Vraag 13 
verso (ad melius) omine 
 
Vraag 14 

● alliteratie 
● personificatie 

Opmerking: elk juist antwoord is 1 punt waard. 
 
Vraag 15a 
Ik houd je vast, Africa. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Vraag 15b 
Ik bezit je, Africa. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Vraag 17a 
omine 
 
Vraag 17b 
vaticinationes 


