
INFINITIVO 

1- Errare humanum est. 

2- Melius est habere quam habuisse; melius est flevisse quam flere. 

3- Ea potestas maxima consulibus datur, bellum gerere. 

4- Nostrum istud vivere triste. 

5- Melius est vitam amittere quam cedere. 

6- Accipere quam facere iniuriam melius est. 

7- Oportet legibus obtemperare. 

8- Incipere non licet id quod perfici non potest. 

9- Dulce et decorum pro patria mori. 

10- Melius est a sapiente corrigi quam stultorum adulatione decipi. 

11- Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. 

12- Si amari cupis, ama. 

13- Helvetii cupiebant iter per provinciam facere. 

14- Senatus bellum gerere statuit. 

15- Galli statuerunt ex urbe profugere. 

16- Possumus esse beati, debemus esse boni. 

17- Dici non potest. 

18- Non possum te non accusare. 

19- Agri vastari, oppida expugnari a vobis non debuerunt. 

20- Constituerunt frumentum comparare. 

21- Caesar Rhenum transire decreverat. 

22- Ratio ipsa monet amicitias comparare. 

23- Res istas scire curavit. 

24- Scire studeo. 

25- Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum. 



26- Vincere est honestum, victos opprimere acerbum, pulchrum 

ignoscere victis. 

27- Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis. 

28- Caesar bellum cum Germanis gerere constituit. 

29- Laudari a bonis et vituperari a malis idem est. 

30- Omnes scimus Deum esse bonum. 

31- Veteres Graeci et Romani putabant multos deos esse. 

32- Scio te pugnare; sciebam te pugnare; scio te pugnavisse; scio te 

pugnaturum esse; sciebam te pugnaturum esse. 

33- Censeo mundum deorum providentia administrari. 

34- Veteres credebant terrarum orbem flumine Oceano circumdari. 

35- Socrates dicere solebat se hoc unum scire, nihil se scire. 

36- Socrates dicere solebat paupertatem hominibus prodesse. 

37- Epicurus omnes sensus veri nuntios dixit esse. 

38- Dico mundum et omnes mundi partes constitutas esse et omni 

tempore administrari providentia deorum. 

39- Thales dixit aquam esse initium omnium rerum. 

40- Sentimus calere ignem, nivem esse albam, dulce esse mel. 

41- Cato indignabatur matronas auro gemmisque exornari. 

42- Consul nuntiavit Romanos ab hostibus victos esse eosque 

Romam contendere atque arcem obsesuros esse. Itque iussit 

omnes iuvenes cum armis in Capitolium ascendere. 

43- Caesar statuit classem exspectandam esse. 

44- Certum est mundum a Deo creatum esse. 

45- Constat ad salutem civium inventas esse leges. 

46- Mundus hominum causa factus est. Fit credibile hominum causa 

factum esse mundum. 



47- Omnibus bonis expedit salvam esse rem publicam. 

48- Mendacem memorem esse oportet. 

49- Decet populos omnia experiri prius quam arma. 

50- Necesse est in rebus contrariis duabus alterum verum esse, 

alterum falsum. 

51- Nefas est clientem deserere patronum. 

52- Atlas dicebatur caelum humeris sustinere. 

53- Druidum disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam 

translata esse existimatur. 

54- Creditur luporum visus esse noxius. 

55- Aristaeus inventor olei esse dicitur. 

56- Videor felix fuisse. 

57- Mortem timere videmur. 

58- Abesse a periculo videbantur. 

59- Decemviri libros Sibyllinos adire atque inspicere iussi sunt. 

60- Caesar discessisse audiebatur. 

61- Sicca dixerat se mecum futurum esse, sed Brundisio discessit. 

62- Scio te omnia facturum esse ut nobiscum sis. 

63- Cupio me esse clementem. 

64- His rebus cognitis, Caesar legiones equitatumque revocari iubet. 

65- Audivi te consulem factum esse. 

66- Facilius est paupertatem laudare quam ferre. 

67- Caesar omnes copias, quas habebat in castris reliquit; ipse cum 

equitibus ad flumen venit. 

68- Stoici negant quidquam esse bonum, nisi virtutem. 

Ridiculum est quaerere ista quae habere non possumus 


