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1. Keress az alábbi szövegben olyan szavakat, amelyeknek ismered a szótári alakját és a jelentését. A
szavak között legyen 3 főnévi alak, 3 igealak és 2 melléknévi alak. Ügyelj arra, hogy a főneveknél ne
adj meg tulajdonnevet! Az igéknél elegendő csupán az imperfectumot és a coniugatióra utaló számot
megadni.
A kritériumoknak megfelelő, helyesen megadott szövegbeli alakokra, szótári alakokra és jelentésekre
darabonként 1–1 pont adható.
24 pont
Megjegyzés:
A szótári alak megadására elterjedt különböző eljárások mindegyike helyesnek tekinthető, azaz egyaránt elfogadható például a novus 3 és a novus -a -um jelölés.
Ha a főneveknél nincs megadva a nem, részpontszám nem adható, a szótári alakot helytelennek kell
tekinteni, a nemek tekintetében kivételt csupán a 3. declinatióba tartozó főneveknél lehet tenni: ha a
nem tévesen van megadva (pl. masc. helyett fem.), de a szótári alak többi része helyes, fél pont adható. Egyéb problémák, hiányosságok esetén részpontszám nem adható a szótári alakokra.
A jelentés megadásánál bármely jelentés elfogadható, amely a közkeletű szótárakban szerepel, nem
elvárás, hogy a szövegben előforduló jelentést adja meg a versenyző. Részpontszám nem adható.
A szótári alakokat és jelentéseket csak akkor lehet elfogadni, ha a diák megadta a szövegbeli alakot –
ellenkező esetben a megoldás érvénytelen.
A részmegoldások is értékelhetők, azaz ha a szövegbeli alak mellett csak a jelentés vagy csak a szótári
alak szerepel, és az helyes, a pont megadható.

Nondum maturus imperio Ascanius Aeneae filius erat; tamen id imperium ei ad puberem
aetatem incolume mansit; tantisper tutela muliebri – tanta indoles in Lavinia erat – res Latina et
regnum avitum paternumque puero stetit. Haud ambigam – quis enim rem tam veterem pro certo
adfirmet? – hicine fuerit Ascanius an maior quam hic, Creusa matre Ilio incolumi natus comesque
inde paternae fugae, quem Iulum eundem Iulia gens auctorem nominis sui nuncupat. Is Ascanius,
ubicumque et quacumque matre genitus – certe natum Aenea constat – abundante Lavinii multitudine
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florentem iam ut tum res erant atque opulentam urbem matri seu novercae relinquit, novam ipse aliam
sub Albano monte condidit quae ab situ porrectae in dorso urbis Longa Alba appellata.

2. Húzd alá a névmási alakokat a fenti szövegben! Legyél körültekintő: a tévesen aláhúzott szavakért
pontlevonás jár.
A megoldásokat a szövegben aláhúztuk.
Minden helyes megoldás 1 pont. Minden helytelenül aláhúzott szóért levonandó 1 pont.
Megjegyzés:
Csupán azokat a névmási alakokat jelöltük, amelyeket a diákok várhatóan ismernek. Ha valaki a megoldásban megadottakon kívül más névmási alakot is aláhúz (pl. quacumque, aliam), azért plusz pont
jár – minden alakért 1 pont.
10 pont
3. Párosítsd az A és a B oszlop szavait: alkoss belőlük értelmes és nyelvtani szempontból helyes
szókapcsolatokat, és írd le a Megoldáshoz! Minden szót csak egyszer használhatsz föl.
domi fuisti
nuntii mittebantur
antecedit sacerdoti
quam altissimus
ad portam
intraverunt castra
legere possunt
patres vestros
Minden helyes szókapcsolat 1 pont.
8 pont
Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a diák a megadottól eltérő, helyes szókapcsolatot hoz létre (pl. ad castra, quam
portam stb.), ezt értékeljük 1–1 ponttal, maximális pontszám azonban csak a fenti párosítással érhető
el.
4. Melyik melléknévi jelző van egyeztetve a felsoroltak közül a sor elején álló főnévi alakkal? Húzd
alá a helyes megoldást!
arcis

summis

summi

summa

summae

corde

Romana

Romano

Romanum

Romani

carminum

brevem

breve

brevium

brevis
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manu

divina

divinum

divino

divinae

poetae

veterem

veteres

veterum

vetere

Minden helyes megoldás 1 pont.
5 pont
Megjegyzés: Ha egy sorban több melléknevet is bejelöl a versenyző, a megoldás érvénytelen.
5. Az A és a B oszlop igéi párba állíthatók egymással a következő grammatikai jellemzők alapján: igemód, igeidő, imperfectum–perfectum, activum–passivum. Keresd meg az összetartozó párokat, és
írd le a Megoldáshoz! Minden szót csak egyszer használhatsz föl.
dentur–essemus
dic–cadite
dicimur–daris
putabunt–vincam
tacuit–cecini

Minden helyesen megadott pár 1 pont.
5 pont
Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a diák a megadottól eltérő, helyes igepárt hoz létre (pl. dentur-daris, dicimurdaris), ezt értékeljük 1–1 ponttal, maximális pontszám azonban csak a fenti párosítással érhető el. Az
igealakok száma és/vagy személye (numerus, persona) alapján felállított párok nem tekinthetők
helyes megoldásnak.

Összpontszám: 52 pont (+ a 2. feladatban szerezhető esetleges plusz pontok)

A dolgozat továbbküldhető, ha a versenyző legalább a pontok 60%-át megszerezte (31 pont)
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