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I. forduló I. kategória
Megoldókulcs

1. Alkoss kifejezéseket a megadott fınevekbıl és névmásokból a megadott esetben!
Például: dominus, -i (m) – hic, haec, hoc – plur. acc. → dominos hos
orator,-is (m) – ille, illa, illud – plur. gen. → oratorum illorum
exercitus,-us (m) – qui, quae, quod – sing. dat. → exercitui cui
dies,-ei (m) – hic, haec, hoc – sing. gen. → diei huius
flumen,-inis (n) – is, ea, id – plur. acc. → flumina ea
dea,-ae (f) – qui, quae, quod – plur. dat. → deabus quibus
Minden helyes szóalakért 0,5 pont jár.

5 pont

2. Jelöld aláhúzással a helytelenül egyeztetett kifejezést!
A) viris illustribus

nautarum bonarum

vires magnas

B) consule forte

belli civilis

equus senex

C) domibus novis

pueris maioris

urbi aeternae

D) mensa facilia

re publica

lupum ferocem

E) mari alto

manum proprium

libri viles

Minden jó megoldás 1 pontot ér, fél pont nem adható.

5 pont

3. Töltsd ki az alábbi táblázatot! Melléknév mellé csak melléknevet, adverbium mellé csak
adverbiumot írj!
Alapfok

Középfok

Felsıfok

magnus, -a, -um

maior,-ius

maximus, -a, -um

fortiter

fortius

fortissime

mendax (-acis)

mendacior,-ius

mendacissimus, -a, -um

humilis, -e

humilior, -ius

humillimus, -a, -um

male

peius

pessime

Minden helyes alakért 0,5 pont adható.

5 pont

4. Tedd az alábbi igealakokat praesensbıl praeteritumba és viszont, az összes többi jellemzı
érintetlenül hagyásával!
fecimus

feceramus

agaris

agereris

venitis

veniebatis

fueram

fui

habebamini

habemini

posuisses

posueris

laudet

laudaret

velim

vellem

Minden helyes igealak 1 pont, részpontszám nem adható.

8 pont

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

1. O (Iulius), (iacio 3) aleam! → O Iuli, iace aleam!
2. O (dei immortales), (adiuvo 1) Romanos! → O dei immortales, adiuvate Romanos!
3. O (servus), (fero 3) mihi panem! → O serve, fer mihi panem!
4. O (poeta meus), (video 2) librum Vergilii! → O poeta mi, vide librum Vergilii!
5. O (discipuli), (finio 4) hoc examen! → O discipuli, finite hoc examen!

Minden helyes alak 0,5 pont.

Maximális pontszám: 29 pont

6 pont

