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

1. Egyeztesd a megadott fınévvel a zárójelben lévı névmást és melléknevet! (Esetleges
többletmegoldásért pluszpont szerezhetı.)
Minden helyes szóalak 0,5 pont.
(alius, alia, aliud) poetarum (clarus 3)
(is, ea, id) deabus (immortalis 2)
(qui, quae, quod) flumini (sacer, -cra, -crum)
(hic, haec, hoc) matri (felix, -icis)
(iste, ista, istud) fructus (magnus 3)

aliorum poetarum clarorum
iis (eis) deabus immortalibus
cui flumini sacro
huic matri felici
iste fructus magnus,
istius fructus magni,
isti fructus magni,
istos fructus magnos
(5 pont) + 3 pont

2. Milyen számban és esetben vannak
többletmegoldásért pluszpont szerezhetı.)

az

alábbi

szókapcsolatok?

(Esetleges

Helyes megoldásonként 1 pont jár. Részpont nem adható!
vulnere gravi

sing. abl.

magistri nostri

sing. gen., plur. nom.

patri crudeli

sing. dat.

arce alta

sing. abl.

arma horribilia

plur. nom., plur. acc.
(5 pont) + 2 pont

3. Töltsd ki az alábbi táblázatot! Ügyelj, hogy melléknevek mellé csak melléknevek,
adverbiumok mellé csak adverbiumok kerüljenek!
Minden helyes megoldás 0,5 pont.
Alapfok

Középfok

Felsıfok

graviter

gravius

gravissime

magnus 3

maior, maius

maximus 3

similis 2

similior, -ius

simillimus 3

beate

beatius

beatissime
(4 pont)

4. Írd a moveo 2 movi, motum megadott alakjai mellé a rapio 3 rapui, raptum megfelelı
alakját a példa szerint: movi – rapui.
Minden helyes megoldás 1 pont. Részpontszám nem adható!
movetur

rapitur

moveam

rapiam

moveremus

raperemus

moveri

rapi

movebis

rapies

(5 pont)

5. 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!)
Minden helyes megoldás 1 pont.
Gloria exercitus crevit hoste vincendo.

gerundivum

Litteris scriptis Cicero misit servum ad Terentiam suam.

abl. abs.

Lupus interfecturus erat agnum aquam bibentem.

partic. coniunctum

Fama est Neronem incendisse Romam.

acc. cum inf.
(4 pont)

6. Alakítsd át az alábbi mondatokat úgy, hogy azok a zárójelben megadott kifejezéstıl
függjenek!
Minden mondatra 2 pont adható, ha az acc. c. inf. vagy a nom. c. inf. aláhúzott részei helyesen
szerepelnek. Egy hibás szóalak esetén 1, kettı vagy több hibás szóalak esetén 0 pont adandó!
Canis per fluvium carnem fert. (video)
Video canem per fluvium carnem ferre.
Mucius Scaevola manum in ignem inposuit. (fertur)
Fertur Mucius Scaevola manum in ignem inposuisse.
Romulus bis sex volucres vidit in monte Aventino. (notum est)
Notum est Romulum bis sex volucres vidisse in monte Aventino.

(6 pont)

7. Add meg az alábbi I. imperativusok egyes, illetve többes számú megfelelıjét!
Minden helyes megoldás 0,5 pont.
Dic!

Dicite!

Rape!

Rapite!

Vola!

Volate!

(1,5 pont)

8. Párosítsd össze a latin szavakat a magyar jelentéssel!

Minden helyes megoldás 0,5 pont.

1. loquatur

a. beszélni fog

2. loquetur

b. beszél

3. loquitur

c. beszéljen

1. c; 2. a; 3. b
(1,5 pont)

9. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék megfelelı alakjával a consecutio temporum
szabályai szerint!
Minden helyes megoldás 1 pont. Részpontszám nem adható!
Daedalus admonuit Icarum, ne volaret profunde neque alte. (volo 1 – repül)
Iuppiter interrogat Philemona et Baucida, quid optent. (opto 1 – kíván)

(2 pont)

10. Képezz a következı igékbıl latin fınevet! Mit jelent a fınév?
Minden helyes megoldás 0,5 pont.
Ebben az esetben a megoldókulcs csak jellemzı példákkal szolgálhat, megoldásként más
fınév is elfogadható, amennyiben képzése a megadott igébıl történt.
ige

fınév

jelentés

regno

regnum

királyság, ország

laboro

labor

munka, fáradozás

doleo

dolor

fájdalom
(3 pont)

Maximális pontszám: 37 pont (esetleges pluszpontokkal: 42).

