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Pontszáma:

1. Melyik szobor melyik római császárt ábrázolja? Írd a nevek mellé a megfelelı
betőjelet!

A

B

C

D

E

Constantinus: ….. – Augustus: ….. – Vespasianus: ….. – Nero: ….. – Claudius: …..
2,5 p
2. Állítsd idırendi sorrendbe a fenti képeken látható császárokat!

1. ………………..
2. ………………..
3. ………………..
4. ………………..
5. ………………..

1p

3. Melyik építmény melyik császárhoz köthetı? Írd a nevek mellé a megfelelı betőjelet!
Traianus: ….. – Aurelianus: ….. – Titus: ….. – Hadrianus: ….

A

D

B

C

2p

4. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Karikázd be a megfelelı
választ!
a, A római köztársaság válságának megoldási kísérletét jelentette a Gracchusok hadseregreformja.
igaz – hamis
b, Caligula császár kiterjesztette a római polgárjogot minden (szabad) alattvalóra. igaz – hamis
c, A falanx a görög harcászat tipikus formációja. igaz – hamis
d, Démoszthenész philippikáknak nevezett beszédeiben a perzsákkal szembeni ellenállásra buzdította
az athéniakat. igaz – hamis
e, Athénban a demokratikus alkotmány bevezetése Kleiszthenész nevéhez köthetı. igaz – hamis

2,5 p
5. Párosítsd az alábbi mőcímeket és szerzıket! Írd a szerzık betőjelét a mőcímek utáni
pontozott vonalra!
1. De rerum natura…….

A. Horatius

2. Comentarii de bello Gallico

…….

B. Lucretius

3. Oratio in Catilinam …….

C. Ovidius

4. Ars poetica …….

D. Caesar

5. Amores …….

E. Cicero

2,5 p
6. a. Töltsd ki a keresztrejtvényt!
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

I. századi római császár és költı.
Római történetíró, megírta Róma történetét a város alapításától.
Párbeszédes pásztori költemények.
Catullus így nevezi kedvesét.
Szicília propraetora, akit gaztettei miatt vád alá helyeztek. A vádat Cicero képviselte.

2,5 p
b. A függılegesen olvasható szó egy fogalom. Ki használta ezt a fogalmat saját
mőveire?
A szerzı neve: ……………….

1p

7. Kinek, mely mővében szerepelnek az alábbi szereplık? Írd a pontozott vonalra a
szerzı nevét és a mő címét!
a. Dido

…………………………………………

b. Haimón

…………………………………………

c. Nauszikaá

…………………………………………

d. Philemon

…………………………………………
2p

8. Az alábbi szövegben öt hiba található. Húzd alá a hibákat, és javítsd ki ıket!
Hannibál karthágói hadvezér a Kr.e. 4. század végén vívott háborút Rómával: csapataival átkelt
Szicíliába, és több csatában súlyos vereséget mért ellenfeleire. Kezdeti gyızelmei hatására a rómaiak
uralma megrendült Szicília, Szardínia szigetén, sıt Itália egyes részein is. Végül azonban a tehetséges
római hadvezérrel, Mariusszal találta szemben magát, aki a cannae-i csatában döntı gyızelmet aratott
Hannibál fölött. Ezzel véget ért a háború, és Róma egyértelmően a Földközi-tenger keleti
medencéjének urává vált.

2,5 p
1. javítás: ………………
2. javítás: ………………
3. javítás: ………………
4. javítás: ………………

2,5 p

5. javítás: ………………

9. Nevezz meg három alvilági folyót!
1. ………………

2. ………………

3. ………………
1,5 p

10. Nevezz meg három híres ókori jóst!
1. ………………

2. ………………

3. ………………
1,5 p

11. Melyik a kakukktojás? A megoldást írd a pontozott vonalra!
a. Idus – Kalendae – Dies – Nonae

………………

b. orator – censor – praetor – quaestor

………………

c. Thalész – Periklész – Püthagorász – Arkhimédész

………………
1,5 p

12. Milyen fogalomra illik a leírás? A megoldást írd a pontozott vonalra!
A) A római hadsereg legnagyobb szervezeti egysége, zömében nehézfegyverzető
gyalogságból állt, létszáma 4200-6200 fı között mozgott.

…………………..

B) Választással betöltött katonai tisztség Athénban. Periklészt tizenötször választották meg
erre a posztra.

…………………..

C) A római vallás hivatalos fıpapja.

…………………..
1,5 p

13. Csoportosítsd az alábbi városokat aszerint, hogy melyik földrészen találhatók!
Városok: Karthágó, Capua, Trója, Alexandria, Pharszalosz, Catalaunum
Európa:…………………………………………………………………………………………..
Ázsia:……………………………………………………………………………………………
Afrika:…………………………………………………………………………………………...
3p

14. Kik voltak egymás ellenfelei? Írd a megfelelı betőt a számokkal jelölt nevek mellé!

1. Marius

…….

A) Spartacus

2. Leónidász …….

B) Antonius

3. Crassus

…….

C) Jugurtha

4. Cassius

…….

D) Xerxész
2p

15. Válaszolj az alábbi metrikai kérdésekre!
A) Az alábbi verssor hexameter vagy pentameter?
Dum meus adsiduo luceat igne focus

………………

B) Hány dactylus van az alábbi hexameterben?
Flava Ceres, tibi sit nostro de rure corona ………………
1p
16. Mely latin alapigékbıl származnak az alábbi magyar szavak?
alakokat írj, igekötı nélkül, és add meg az ige magyar jelentését is!

Teljes szótári

prédikál: …………………………………….
szkriptor: …………………………………….
2p

17. Az alábbi szöveg és a térkép alapján oldd meg a feladatot!
„A Római Birodalom legnagyobb kiterjedése idején (Traianus) közel hatmillió négyzetkilométernyi
szárazföldi területen helyezkedett el. 117-ben a rómaiak kezében volt Itália, az Alpok, a Dunától
nyugatra esı területek, közte a teljes mai Franciaország, Nagy-Britannia nagy része (a mai Anglia,
Wales és Skócia déli része), az Ibériai-félsziget, Észak-Afrikában egy több száz kilométeres sáv a mai
Marokkótól egészen Egyiptomig, a Közel-Kelet egészen Mezopotámiáig, Kis-Ázsia, a teljes Balkánfélsziget és a Kárpát-medence nyugati és keleti része (ám a Duna-Tisza köze nem).”
Feladat: Állapítsd meg, hogy a térképen jelölt városok a Birodalom részét alkották-e 117-ben,
(karikázd be a megfelelı választ!), majd azon városok esetében, amelyek a Birodalomban találhatók,
írd a pontozott vonalra annak a provinciának a nevét, ahol az adott város elhelyezkedett! (A városok
nevét nem kell tudni!)

A) igen – nem ……………………

E) igen – nem ……………………

B) igen – nem ……………………

F) igen – nem ……………………

C) igen – nem ……………………

G) igen – nem ……………………

D) igen – nem ……………………

H) igen – nem ……………………
6,5 p

