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EJERCICIOS DE INFINITIVO 

Observa cómo la primera oración se convierte en oración 

completiva en la segunda 

1. Amicus aegrotus est 
Audivi amicum aegrotum esse. 

2. Homo natura est optimus 
Hominem esse optimum natura apparet. 

3. Hostes castra moverunt 
Dux comperit hostes castra movisse. 

4. Mundus a deis creatus est 

Credimus mundum a deis creatum esse. 

5. Legatus multa impetrabit 
Spero legatum multa impetraturum esse. 

6. Socrates in ironia longe omnibus praestitit 
Socratem opinor in ironia longe omnibus praestitisse. 

7. Mundus hominum causa factus est 
Fit credibile hominum causa factum esse mundum. 

8. Servus punietur 

Servus sciebat se punitum iri. 

9. Xerxes Graeciam facile subiget 
Xerxes speravit se Graeciam facile subacturum esse. 

Analiza y traduce estas oraciones 

10. Possumus pronuntiare nos esse bonos, bonos fuisse et 
futuros esse. 

11. Salvum in urbem te advenisse gaudeo. 

12. Helvetii angustos se fines habere arbitrabantur. 

13. Caesar speravit fore uti Ariovistus pertinacia 
desisteret. 

14. Medicus Pyrrhi nocte ad Fabricium consulem venit 
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promittens veneno se Pyrrhum occisurum. 

15. Memini Catonem, anno ante quam est mortuus, mecum 
de his rebus disserere. 

16. Urbem Romam a Romulo conditam tradunt. 

17. Se domi mansurum dixit. 

18. Negat Epicurus iucunde posse vivi, nisi cum virtute 
vivatur. 

19. Prusias Romanis legatis dixit eos Hannibalis domum 
facile invenire posse. 

20. Alios videmus velocitate in cursu, alios viribus ad 
luctandum valere. 

21. Saepe audivi poetam bonum neminem sine 
inflammatione animorum existere posse et sine quodam 
afflatu quasi furoris.  

22. Cogitemus semper illum, quem servum nostrum 
vocamus, eodem modo esse ortum ac nos. 

23. Gaudeo id te mihi suadere, quod ego iam sponte 
feceram. 

24. Caesar milites equitesque conscendere naves iubet. 

25. Video te velle in caelum migrare; spero fore ut id 
contingat nobis. 

26. Omnibus bonis expedit salvam esse rem publicam. 

27. Necesse est in rebus contrariis duabus alterum verum 
esse, alterum falsum. 

28. Cincinnato nuntiatum est eum dictatorem esse factum. 

29. Multis ex rebus intellegi potest maiores nostros non 
modo armis plus valuisse quam ceteras nationes, verum 
etiam consilio prudentiaque potuisse. 
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30. Quibusdam videor felix fuisse; mihi contra. 

31. Gaius Carbo tribunus plebis vim Africano attulisse 
existimatus est. 

32. Haec Scipio cum dixisset, L. Furium repente venientem 
aspexit eumque salutavit. 

33. Vidi Q. Hortensium paene interfici servorum manu. 

34. Quod mihi scribis te valere, valde gaudeo. 

35. Cato esse quam videri bonus malebat. 

36. Sulla se cremari post mortem voluit. 

37. Caesar eo die milites tabernacula statuere passus non 
est 
Caesar eo die tabernacula statui passus non est. 

38. Consul Romanos captivum vincire et necare vetuit 
Consul captivum vinciri et necari vetuit. 

39. Dux vetuit milites longius discedere 
Dux interdixit ne milites longius discederent. 

40. Prudentissima civitas Atheniensium, dum ea rerum 
potita est, fuisse traditur. 

41. Iugurtha in senatu iussus est Roma decedere. 

42. Vinum ad Germanos importari vetatur. 

43. Speramus vos mox esse reversuros. 

44. Reus se innocentem esse putat. 

45. Credo fore ut linguam Latinam discas. 

46. Memini patrem tuum haec mihi narrare. 

47. Spero me cras redditurum esse. 

48. Hoc concedendum non puto. 
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EJERCICIOS DE "UT" 

1. Res sunt ut tibi narro.  

2. Cura ut bene omnia facias.  

3. Vita non est ut credis.  

4. Suadeo tibi ut studeas quotidie.  

5. Ut magistrorum officium est docere, sic discipulorum 

praebere se dociles.  

6. Volo ut domum mecum venias.  

7. Pugnatum est ut pugnari debuit.  

8. Caesar legato dixit ut noctu iter faceret.  

49. Iuramus nos esse innocentes. 

50. Dixit se scire illud verum esse. 

51. Belgae populi Romani exercitum hiemare in Gallia 
moleste ferebant. 

52. Hadrianus finem imperii esse voluit Euphratem. 

53. Caesar milites pontem facere iussit. 

54. Caesar pontem rescindi iubet. 

55. Apertum est te erravisse. 

56. Homerus caecus fuisse dicitur. 

57. Videris deceptus esse 
Videtur te deceptum esse. 

58. Romulus et Remus Romam condidisse traduntur. 

59. Romulus primus rex Romanorum fuisse putatur. 

60. Fabri pontem rescindere iubentur. 
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9. Ut Caesar haec vidit, iratus est.  

10. Cicero effecerat ut Q. Curius consilia Catilinae proderet 
sibi.  

11. Ut litteras recipio, valde gaudeo.  

12. Caveamus ut omnia parata sint.  

13. Milites ad signum convenerunt statim ut Caesar eos 
vocavit.  

14. Legatos mittit ut nuntia ferant.  

15. Ut amicus moritur, maxima tristitia afficimur.  

16. Pomponius Atticus sic graece loquebatur ut 
Atheniensis videretur.  

17. Ego Romae non eram ut ludi facti sunt.  

18. Legibus omnes servimus ut liberi esse possimus.  

19. Clamor auditus est ut Hannibal e castris exiit.  

20. Ita mihi Hispania placuit ut iterum regredi velim.  

21. Tantus fuit ardor animorum ut motum terrae nemo 
pugnantium senserit.  

22. Non sum ita hebes ut istud dicam.  

23. Cave festines aut committas, ut aeger aut hieme 
naviges.  

24. Themistocles persuasit Atheniensibus ut classis 
aedificaretur.  

25. Caesar Dumnorigem monet ut in reliquum tempus 
omnes suspiciones vitet.  

26. Senatus censuit ut Caesar Aeduos defenderet.  

27. Edo ut vivam, non vivo ut edam.  
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28. Germani Rhenum transierunt ut Galliam occuparent.  

29. Nullus liber est tam malus ut non aliqua parte prosit.  

30. Animalia quaedam, ne inveniri possint, vestigia sua 
circum ipsum cubile confundunt.  

31. Bestiae pro suo partu ita propugnant, ut vulnera 
excipiant et nullos ictus reformident.  

32. Nulla aer tam inmobilis est, ut non in aliqua sit 
agitatione.  

33. Ut tuba signum datum est, milites ad arma 
concurrerunt.  

34. Totae res rusticae eius modi sunt ut eas non ratio 
neque labor, sed res incertissimae, venti tempestatesque, 
moderentur.  

 

EJERCICIOS DE PARTICIPIO 

 
1. Temeritas est florentis aetatis, prudentia senescentis.  

2. Magna est admiratio copiose sapienterque dicentis.  

3. Maius dedecus est parta amittere, quam omnino non 
paravisse.  

4. Bene facta male locata male facta arbitror.  

5. Iacet corpus dormientis ut mortui; viget autem et vivit 
animus.  

6. Est libido opinio venturi boni.  

7. T. Manlius Torquatus Gallum in conspectu duorum 
exercituum caesum torque exspoliavit.  

8. Caesar celeriter aggressus Pompeianos ex vallo 
deturbavit.  
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9. Inscitia pransi, poti, oscitantis ducis tantae caedis causa 
fuit.  

10. Cenato mihi, etiam dormitanti, epistula est illa reddita.  

11. Catilina ex urbe parum comitatus exiit.  

12. Nicias Atheniensium imperator veritus classem portu 
educere opes eorum afflixit.  

13. Dionysius in Italia classem opperiebatur 
adversariorum, ratus neminem sine magnis copiis ad se 
venturum.  

14. Massilienses et celeritate navium et scientia 
gubernatorum confisi nostros eludebant.  

15. Clodii animum perspectum habeo, cognitum, 
iudicatum.  

16. Bellum scrupturus sum, quod populus Romanus cum 
Iugurtha gessit.  

17. Herculem Germani, primum omnium virorum fortium, 
ituri in proelia canunt.  

18. Hostes, montibus occupatis, Romanos itinere 
prohibuerunt.  

19. Quae potest esse vitae iucunditas, sublatis amicitiis?  

20. Artes innumerabiles repertae sunt, docente natura.  

21. Germani, desperata oppugnatione castrorum, trans 
Rhenum sese receperunt.  

22. Omnia summa consecutus es, virtute duce, comite 

fortuna.  

23. Quod afirmate, quasi deo teste, promiseris, id 
tenendum est.  

24. Me libente eripis mihi hunc errorem.  
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25. Timotheus a patre acceptam gloriam multis auxit 
virtutibus.  

26. Albani diruta Alba Romam traducti sunt.  

27. Dionysius, cultros tonsorios metuens, candenti carbone 
sibi adurebat capillos.  

28. Perditis rebus omnibus, tamen ipsa virtus se 
sustentare potest.  

29. Hostes dilapsi sunt in oppida, situ urbium moenibusque 
se defensuri.  

30. Consul, edicto ut, quicumque ad vallum tenderet, pro 
hoste haberetur, obstitit effuse tendentibus suis in castra.  

31. C. Flaminius, cum tribunus plebis esset, invito senatu 
ad populum legem agrariam ferebat.  

32. Lex Cassia lata est, auctore Scipione.  

33. Sole oriente domo profecti sumus.  

34. Vidi Catonem in bibliotheca sedentem, multis 

circumfusum libris.  

35. Xenophon facit Socratem disputantem formam Dei 
quaeri non oportere  

36. Grues cum loca calidiora petentes maria transmittunt, 
trianguli efficiunt formam.  

37. Consulatui Ciceronis non mediocre adiecit decus natus 
eo anno divus Augustus.  

38. Ab oppugnanda Neapoli Hannibalem absterruere 

conspecta moenia.  

39. Regnatum est Romae ab condita urbe ad liberatam 
annos ducentos quadraginta quattuor.  

40. Chartaginienses Capuae amissae Tarentum captum 

aequabant.  
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           EXPRESIONES  CON  PARTICIPIOS 

1. Progresus sex milia passuum,… 
2. Itaque nondum hieme confecta, proximis quattuor 

coactis legionibus,… 
3. Magno pecoris atque hominum numero capto… 
4. At Fulvia, insolentiae Q. Curi causa cognita, tace 

periculum rei publicae haud occultum habuit. 
5. His confectis rebus conventibusque peractis… 
6. Caesar, cognito consilium eorum, ad flumen exercitum 

duxit. 
7. Paucos dies commoratus apud Flaminium in agro,… 
8. Haec ubi Romae comperta sunt, senatus Catilinam et 

Malium hostes iudicat. 
9. Hoc proelio trans Rhenum nuntiato,… 

10.Magnis diurnis nocturnisque itineribus confectis,  
contra omnium opinionionem ad Ligerem venit. 

    11. Atque hostibus primo aspestu perturbatis,… 

    12. Igitur perterritis ac dubitantibus ceteris,…  
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EJERCICIOS DE "CUM" 

1. Fortuna vitrea est: tum cum splendet, frangitur.  

2. Cum vita sine amicis insidiarum plena sit, ratio ipsa nos 
monet ut amicitias comparemus.  

3. Cogito cum loquor.   

4. Cum iam non esset pater, ille domo exivit. 

5. Cum nomen suum in tabula sciptum vidit, maxime 
gavisus est.  

6. Cum bene non audivisset, nihil fecit.  

7. Cum non bene dormiverim, defessa sum.  

8. Cum domi cessaverimus, vix duae horae restant.  

9. Vesonius, cum in tablinum se recepisset, libris operam 
dedit.  

10. Cum ad multam noctem vigilassent, defessi erant.  

11. Cum multitudine impedirentur, vix progredi poterant.  

12. Cum diu pugnatum esset, omnes hostes terga 
verterunt et ad flumen fugerunt.  

13. Cum metus in urbe esset, Patres oratorem ad plebem 
miserunt ut eam conciliaret.  

14. Pyrrhus, cum Romanos proelio vicisset, pacem cum eis 
facere putavit.   

15. Cum sis mortalis, (ea) quae sunt mortalia, cura! 

16. Cum Caesar in Galliam venit, ibi duae factiones erant.  

17. Iam milites ascendebant murum, cum repente incolae 
eruptionem fecerunt.  

18. Defendo iniuriam, cum possum.  

19. Cum tacent, confitentur.  
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20. C. Marius, cum omnes portus terrasque fugeret, in 
Africam pervenit.  

21. Diu cum esset pugnatum, castris nostri potiti sunt.  

22. Ager, cum multos annos quievit, uberiores efferre 
fruges solet.  

23. Dionysius tyrannus, cum Syracusis pulsus esset, 
Corinthi ludum aperuit.  

24. Vos convenit sociorum salutem defendere, cum de 
maximis vestris vectigalibus agatur.  

25. Cenabam apud Seium, cum utrique nostrum redditae 
sunt litterae.  

26. Epicurus ex animis hominum extraxit radicitus 
religionem, cum dis inmortalibus et opem et gratiam 
sustulit.  

27. Legatus, cum aegrotus esset, non sibi quietem 
sumpsit.  

28. Multi, cum obesse vellent, profuerunt, et, cum 

prodesse, obfuerunt .  

29. Iugurtha, cum omnes gloria anteiret, omnibus tamen 
carus erat.  

30. Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis 
damus.  

31. C. Scipio, cum puer esset, patrem singulari virtute 
servavit.  

 

 

EJERCICIOS DE GERUNDIO 

1. Sp. Cassius et M. Manlius, propter suspicionem regni 
appetendi, sunt necati.  

2. Ver adulescentiam significat: reliqua tempora 
demetendis fructibus et percipiendis accommodata sunt.  
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3. Etiam in secundissimis rebus maxime est utendum 
consilio amicorum.  

4. Caesar multis de causis statuit Rhenum sibi esse 
transeundum.  

5. Discipulis Pythagorae per quinque annos tacendum erat.  

6. Dux milites cohortatus proelium committendi signum 
dedit.  

7. Multa discendo hominis mens alitur.  

8. Epaminondas studiosus audiendi fuit.  

9. Themistocles e civitate eiectus Argos habitatum 
concessit.  

10. Imusne sessum?  

11. Pleraque dictu quam factu sunt faciliora.  

12. Pythagoras Babilonem ad perdiscendos siderum motus 
profectus est. Inde Cretam et Lacedaemona ad 
cognoscendas Minois et Lycurgi leges contendit.  

13. Comitia consulibus creandis habuit Ti. Gracchus.  

14. Carvilius consul aedem faciendam locavit.  

15. Caesar legatis imperat uti quam plurimas possint naves 
aedificandas veteresque reficiendas curent.  

16. Captivi vobis custudiendi relinquentur.  

17. Ratio et oratio docendo, discendo, communicando, 
disceptando, iudicando conciliat inter se homines.  

18. Bocchus legatos Romam miserat foedus et amicitiam 
petitum.  

19. Hortensius ad Terentiam salutatum venerat.  

20. O rem non modo auditu foedam, sed etiam visu!  
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