Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011
Javítási útmutató
I. forduló I. kategória

1. Az alábbi három oszlopban névmások, főnevek és melléknevek különféle esetben álló
alakjai szerepelnek. Illeszd össze a grammatikailag egymáshoz tartozó szavakat a példa
szerint, hogy nyelvtanilag helyes kifejezéseket kapj!
Minden helyes névmás-főnév/ főnév- melléknév kapcsolat 0,5 pont.
manus
oppida
rei
puellam
exercitu
poetarum
amoribus

hoc
illam
quibus
eorum
haec
huic
quas

felicium
publicae
forti
habiles
vetera
pulchram
magnis

Megoldások:
(1. hoc exercitu forti)
2. illam puellam pulchram
3. quibus amoribus magnis
4. eorum poetarum felicium
5. haec oppida vetera
6. huic rei publicae
7. quas manus habiles

(6 pont)

2. Válaszd ki mindegyik sorban azt az igét, amelyik nem ugyanabban az alakban áll, mint a
többi, majd írd ki a pontozott vonalra!
Minden helyes szóalak 1 pont
1. ames
2. faciemini
3. loquere
4. vellet
5. tulit

cupias
habemini
legere
iret
capit

iaceas
videbimini
audire
daret
donat

ages
metuemini
ludere
horret
ducit

ages
habemini
loquere
horret
tulit

(5 pont)

3. Tölsd ki az alábbi táblázatot! Melléknév mellé csak melléknevet, adverbium mellé csak
adverbiumot írj!
Minden helyes válasz 0,5 pont.
Alapfok
audax (-acis)
fortiter
pulcher, -chra, -chrum
magnus,-a,-um
facile

(5 pont)
Középfok
audacior, -ius
fortius
pulchrior,-ius
maior, -ius
facilius

Felsőfok
audacissimus 3
fortissime
pulcherrimus 3
maximus 3
facillime

4. Tedd egyes, illetve többes számba az alábbi kifejezéseket! Többletmegoldásokért pluszpont
jár!
Minden helyes alakért 0,5 pont jár.
his domibus

huic domui/ hac domo

quo die

quibus diebus

eorum virorum

eius viri

illi consuli

illis consulibus

quem populum

quos populos

huius manus harum manuum

illa dea

illae deae/ illis deabus

ea corpora

id corpus
(8 pont) + 2 pont

5. A zárójelben lévő (jelzős) főnevet tedd vocativusba, majd az így megszólított élőlény/ek
számára add ki a parancsot (imperativus) a megadott igével! Pl.: O (Marcus) (venio 4) – O
Marce, veni!

Minden helyes vocativus és imperativus 0,5 pont.
1. O (Pompeius), (relinquo 3) Italiam!

O Pompei, relinque Italiam!
2. O (puer), (pareo 2) patri tuo!
O puer, pare patri tuo!
3. O (Hadrianus), (aedifico 1) moenia in Britannia!
O Hadriane, aedifica moenia in Britannia!
4. O (consul), (duco 3) exercitum in hostem!
O consul, duc exercitum in hostem!
5. O (imperator meus), (dono 1) panem et circenses!
O imperator mi, dona panem et circenses!
(Csak akkor jár a fél pont, ha az imperator mi kifejezés helyesen szerepel.)

Maximális pontszám: 29 pont (esetleges pluszpontokkal: 31).

(5 pont)

