Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2009/2010
I. forduló I. kategória

A versenyző neve: .......................................................................
Iskolája:......................................................................

Osztálya:...................................................

Felkészítő tanára: .....................................................

Pontszáma: ................................

Kedves Versenyző! Minden feladatot olvass el figyelmesen, mielőtt hozzálátnál a megoldáshoz! A
tesztlap kitöltéséhez egy óra áll rendelkezésedre. Jó munkát és sok sikert kívánnak:
a Szervezők.

1. Tedd egyesből többes vagy többesből egyes számba a megadott jelzős kifejezéseket! Ügyelj arra,
hogy a megadott esetben maradjanak! (Esetleges többlet megoldásokért plusz pont szerezhető!)
urbis antiquae
poetae clari
bello parvo

.............................................................
.............................................................
.............................................................

cornuum gravium

.............................................................

homines doctos

.............................................................

de die brevi

..............................................................
(6 pont)

2. Egyeztesd a zárójelben megadott névmásokat a jelzős kifejezésekkel! (Esetleges többlet
megoldásokért plusz pont szerezhető!)
poetae Graeci (is-ea-id)

........................................................…..

exercitui magno (hic-haec-hoc)

........................................................…..

homine forti (ille-illa-illud)

........................................................…..

matres caras (vester-vestra-vestrum)

........................................................…..

oppida magna (qui-quae-quod)

........................................................…..
(5 pont)

3. Képezd az alábbi melléknevek vagy adverbiumok közép- és felsőfokát! Melléknév mellé csak
melléknevet, adverbium mellé csak adverbiumot írj!
Középfok

Alapfok
niger, -gra, -grum

Felsőfok

audacter
fortissime
facilius
malus 3
(5 pont)
4. Írd a amo 1, amavi, amatum ige alakja mellé a cupio 3 cupivi, cupitum ige megfelelő alakját!

amamus

.............................

amate!

.............................

amabunt

.............................

amares

.............................

amavit

.............................

amaverim

.............................

amaris

.............................

amentur

.............................
(8 pont)

5. A zárójelben lévő (jelzős) főnevet tedd vocativusba, majd az így megszólított élőlény/ek számára
add ki a parancsot (imperativus) a megadott igével! A megadott helynevet tedd olyan esetbe, hogy
a kérdésnek megfelelő helyhatározót fejezze ki.
Pl.: O (mulier)(vivo 3) (Mediolanum, -i ~Hol?)! – O mulier, vive Mediolani!

O (Pompeius) (ambulo 1) (Delus i f. ~ Hol?)!
...............................................................................................................................................................
O (Quintus) (dormio 4) (Ravenna,-ae f. ~ Hol?)!
...............................................................................................................................................................
O (mercatores) (eo 4) (Tomi, orum m. ~ Hová?)!
...............................................................................................................................................................
O (pater meus) (abduco 3) me (Sulmo,-onis ~ Honnan?)!
...............................................................................................................................................................
(6 pont)
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Javítási útmutató
1. Tedd egyesből többes vagy többesből egyes számba a megadott jelzős kifejezéseket! Ügyelj arra,
hogy a megadott esetben maradjanak! (Esetleges többlet megoldásokért plusz pont szerezhető!)
urbis antiquae

urbium antiquarum

poetae clari

poetarum clarorum, poeta clarus

bello parvo

bellis parvis

cornuum gravium

cornus gravis

homines doctos

hominem doctum

de die brevi

de diebus brevibus

Minden helyes megoldás 0,5 pont, összesen 6 pont. Többlet megoldásokkal együtt max. 7 pont.

2. Egyeztesd a zárójelben megadott névmásokat a jelzős kifejezésekkel! (Esetleges többlet
megoldásokért plusz pont szerezhető!)
poetae Graeci (is-ea-id)

ii (ei), eius

exercitui magno (hic-haec-hoc)

huic

homine forti (ille-illa-illud)

illo

matres caras (vester-vestra-vestrum)

vestras

oppida magna (qui-quae-quod)

quae

Minden helyes megoldás 1 pont. Összesen 5 pont. Az ii/ei esetén bármelyik elfogadható, de plusz
pont nem jár érte, ha mindkettő szerepel. Többlet megoldásokkal együtt max. 6 pont.

3. Képezd az alábbi melléknevek vagy adverbiumok közép- és felsőfokát! Melléknév mellé csak
melléknevet, adverbium mellé csak adverbiumot írj!
Alapfok
niger, -gra, -grum

Középfok
nigrior, -ius

Felsőfok
nigerrimus 3

audacter

audacius

audacissime

fortiter

fortius

fortissime

facile

facilius

facillime

malus 3

peior, -ius

pessimus 3

Minden helyes megoldás 0,5 pont, összesen 5 pont.

4. Írd a amo 1, amavi, amatum ige alakja mellé a cupio 3 cupivi, cupitum ige megfelelő alakját!
amamus

cupimus

amate!

cupite

amabunt

cupient

amares

cuperes

amavit

cupivit

amaverim

cupiverim

amaris

cuperis

amentur

cupiantur

Minden helyes igealak 1 pont, összesen 8 pont.
5. A zárójelben lévő (jelzős) főnevet tedd vocativusba, majd az így megszólított élőlény/ek számára
add ki a parancsot (imperativus) a megadott igével! A megadott helynevet tedd olyan esetbe, hogy
a kérdésnek megfelelő helyhatározót fejezze ki.
O (Pompeius) (ambulo 1) (Delus i f. ~ Hol?)! O Pompei, ambula Deli!
O (Quintus) (dormio 4) (Ravenna,-ae f. ~ Hol?)! O Quinte, dormi Ravennae!
O (mercatores) (eo 4) (Tomi, orum m. ~ Hová?)! O mercatores, ite Tomos!
O (pater meus) (abduco 3) me (Sulmo,-onis ~ Honnan?)! O pater mi, abduc me Sulmone!
Minden helyes alak 0,5 pont, összesen 6 pont. A pater meus csak akkor ér pontot, ha mindkét szó
vocativusa helyes.

Maximális pontszám: 30 pont (esetleges plusz pontokkal: 32 pont).

