Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2009/10
I. forduló II. kategória
A versenyző neve:

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

Iskolája: .......................................................................
Pontszáma:

Osztálya:

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

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

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

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, hogy a megadott esetben maradjanak! (Esetleges többlet megoldásért plusz pont
szerezhető.)

deae antiquae

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

e fructibus suavibus

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

ventris magni

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

regibus magnanimis

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

propter vulnus grave

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

(5 pont)

2. Egyeztesd a zárójelben megadott névmásokat a jelzős kifejezésekkel! (Esetleges többlet
megoldásért plusz pont szerezhető.)

flumine profundo (hic, haec, hoc)

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

poetae elegantissimi (qui, quae, quod)

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

cum militibus Romanis (is, ea, id)

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

ad maria turbulenta (idem, eadem, idem)

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

res veras (ipse, ipsa, ipsum)

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

(5 pont)

3. Töltsd ki az alábbi táblázatot! Ügyelj, hogy melléknevek mellé csak melléknevek,
adverbiumok mellé csak adverbiumok kerüljenek!
Középfok

Alapfok

Felsőfok

saepe
acrior, acrius
facilius
plurimus 3
felicius
vetus, eris

(6 pont)
4. Alakítsd át az igealakokat a zárójelben megadott szempont szerint úgy, hogy a többi
jellemző változatlan maradjon! (Esetleges többlet megoldásért plusz pont szerezhető!)
Pl .: laudabatur (act. – pass.) – laudabat
visus es (act. – pass.)

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

tulerant (imp. – perf.) ..........................

exercebat (ind. – coni.)

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

fugamini (act. – pass.) ..........................

nominarer (act. – pass.)

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

agetis (imp. – perf.)

gavisus esset (ind. – coni.) ..........................

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

oriantur (ind. – coni.) ..........................
(8 pont)

5. Alakítsd át az alábbi mondatokat úgy, hogy azok a zárójelben megadott kifejezéstől
függjenek!

Catilina senatus Romani patientia abusus est. (Nobiles dicunt)
..................................................................................................................................................
Cicero litteras scribet ad Terentiam suam. (Fertur)
..................................................................................................................................................
De fabulis Phaedri legimus in schola. (Necesse est)
..................................................................................................................................................
(6 pont)

6. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával a consecutio temporum
szabályai szerint!

Rana tam inflavit rugosam pellem, ut ................................ (rumpo

3

rupi,

ruptum

–

fugiturus

–

szétpukkadt).
Daedalus ideo dedit alas Icaro, ut

................................ (fugio

3

fugi,

elmeneküljenek) a Creta.
Senatus Romanus nescit, quando Hannibal

............................. (supero

1 -avi, -atum –

fog átkelni) Alpes cum exercitu et elephantibus.
Troiani timent, ne Graeci

................................ (vinco

3

vici,

victum

–

legyőzik) eos.

(8 pont)

7. Milyen igeneves szerkezetek (participium coniunctum, ablativus absolutus, acc. cum inf.,
nom. cum inf., gerundium, gerundivum, supinum) vannak az alábbi mondatokban? (A
mondatokat nem kell lefordítani!)

Simulacro Cereris rapto Cicero accusavit Verrem.
......................................................................................
Fertur Ceasar transgressus esse flumen Rubiconem.
......................................................................................
Pluto Siciliam venit Proserpinam uxorem ductum.
......................................................................................
Caesar dixit se venisse, vidisse, vicisse.
......................................................................................
(4 pont)
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Javítási útmutató
1. Tedd egyesből többes vagy többesből egyes számba a megadott jelzős kifejezéseket! Ügyelj, hogy a
megadott esetben maradjanak! (Esetleges többlet megoldásért plusz pont szerezhető.)
deae antiquae
e fructibus suavibus
ventris magni
regibus magnanimis
propter vulnus grave

dearum antiquarum, deabus antiquis, dea antiqua
e fructu suavi
ventrium magnorum
regi magnanimo, rege magnanimo
propter vulnera gravia

Minden helyes szóalakért 0,5 pont adható, plusz megoldással együtt max. 7 pont

(5 + 3 pont)

2. Egyeztesd a zárójelben megadott névmásokat a jelzős kifejezésekkel! (Esetleges többlet
megoldásért plusz pont szerezhető.)
flumine profundo (hic, haec, hoc)
poetae elegantissimi (qui, quae, quod)
cum militibus Romanis (is, ea, id)
ad maria turbulenta (idem, eadem, idem)
res veras (ipse, ipsa, ipsum)

hoc
cuius, qui
iis (eis)
eadem
ipsas
(5 + 1 pont)

Minden megoldásért 1 pont adható, ez összesen 5 pont, plusz megoldással együtt max. 6 pont.
3. Töltsd ki az alábbi táblázatot! Ügyelj, hogy melléknevek mellé csak melléknevek, adverbiumok
mellé csak adverbiumok kerüljenek!
Középfok
saepius
acrior, acrius
facilius
plus
felicius
vetustior, -ius

Alapfok
saepe
acer, acris, acre
facile
multus 3
feliciter
vetus (-eris)

Minden helyes megoldásért 0,5 pont adható.

Felsőfok
saepissime
acerrimus 3
facillime
plurimus 3
felicissime
veterrimus 3
.

(6 pont)

4. Alakítsd át az igealakokat a zárójelben megadott szempont szerint úgy, hogy a többi jellemző
változatlan maradjon! (Esetleges többlet megoldásért plusz pont szerezhető!)
Pl .: laudabatur (act - pass) – laudabat
visus es (act – pass)
exercebat (ind – coni)
nominarer (act – pass)
gavisus esset (ind – coni)

vidisti ..................
exerceret .............
nominarem ..........
gavisus erat.........

tulerant (imp – perf)
fugamini (act – pass)
agetis (imp – perf)
oriantur (ind – coni)

ferebant
fugatis, fugate
egeritis
oriuntur
(8 + 1 pont)

Minden jó megoldásért 1 pont adható, ez összesen 8 pont, plusz megoldással együtt max. 9 pont

5. Alakítsd át az alábbi mondatokat úgy, hogy azok a zárójelben megadott kifejezéstől függjenek!
Catilina senatus Romani patientia abusus est. (Nobiles dicunt)
Nobiles dicunt Catilinam senatus Romani patientia abusum esse.
Cicero litteras scribet ad Terentiam suam. (fertur)
Fertur Cicero litteras scripturus esse ad Terentiam suam.
De fabulis Phaedri legimus in schola. (necesse est)
Necesse est nos de fabulis Phaedris legere in schola.
(6 pont)
Minden mondatra 2 pont adható, ha az acc. c. inf. vagy a nom. c. inf. aláhúzott részei helyesen
szerepelnek. Egy hibás szóalak esetén 1, kettő vagy több hibás szóalak esetén 0 pont adandó!
6. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával a consecutio temporum szabályai
szerint!
Rana tam inflavit rugosam pellem, ut rumperet (rumpo 3 rupi, ruptum – szétpukkadt).
Daedalus ideo dedit alas Icaro, ut fugerent (fugio 3 fugi, fugiturus – elmeneküljenek) a Creta.
Senatus Romanus nescit, quando Hannibal superaturus sit (supero 1 -avi, -atum – fog átkelni) Alpes
cum exercitu et elephantibus.
Troiani timent, ne Graeci vincant (vinco 3 vici, victum – legyőzik) eos.
(8 pont)
Minden helyes megoldásra 2 pont adható, ha mind az igealak actiója, mind tempusa helyesen
szerepel. Részpontszám nem adható!

7. Milyen igeneves szerkezetek (participium coniunctum, ablativus absolutus, acc. cum inf., nom. cum
inf., gerundium, gerundivum, supinum) vannak az alábbi mondatokban? (A mondatokat nem kell
lefordítani!)
Simulacro Cereris rapto Cicero accusavit Verrem. - Ablativus absolutus
Fertur Ceasar transgressus esse flumen Rubiconem. - Nominativus cum infinitivo
Pluto Siciliam venit Proserpinam uxorem ductum. - Supinum
Caesar dixit se venisse, vidisse, vicisse. - Accusativus cum infinitivo
Minden helyes megoldás 1 pont
Maximális pontszám: 42 pont (esetleges plusz pontokkal: 47).

(4 pont)

