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1. Tedd a jelzős kifejezéseket singularisból pluralisba vagy fordítva! Figyelj arra, hogy
ugyanabban az esetben maradjanak!
maris alti →

marium altorum

montem sanctum →

montes sanctos

diebus festis→

diei festo/ die festo

agricolarum veterum →

agricolae veteris

domibus parvis →

domui parvae/ domo parva

Minden helyes szóalakért 1 pont jár. Többlet megoldásokért plusz pont adandó!

10 (+ 4) pont

2. Egyeztesd nemben, számban, esetben a megadott névmásokat az alábbi főnevekkel!
in exercitibus ˙(qui, quae, quod) →

quibus

animalia (is, ea, id) →

ea

poetas (hic, haec, hoc) →

hos

manus (ille, illa, illud) →

illa/illius/illae/illas

de mari (ipse, ipsa, ipsum) →

ipso

Minden helyes szóalakért 1 pont jár. Többlet megoldásokért plusz pont adandó!

5 (+ 3) pont

3. Add meg a következő melléknevek adverbiumát alap-, közép-, és felsőfokban!
Középfok

Alapfok

Felsőfok

prudens, (-ntis)

prudenter

prudentius

prudentissime

pulcher, -a, -um

pulchre

pulchrius

pulcherrime

vilis, -e

viliter

vilius

vilissime

malus, -a, -um

male

peius

pessime

difficilis, -e

difficulter

difficilius

difficillime
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Minden helyes szóalakért 0,5 pont jár.

7,5 pont

4. Az alábbi igealakok közül az egyik nem illik a sorba. Jelöld aláhúzással, majd indokold
döntésedet!
a) misisse; misi; mitti; mittere — Nem infinitivus. Vagy: mitti – passiv alak, míg a többi nem.
b) ages; agis; agebas; agas — Nem indicativus. / Coniunctivusban van.
c) duxit; ducitur; duci; ductus erat — Nem passiv. / Activ alak. Vagy: duci – infinitivus, a többi nem.
d) videbitis, vidistis, videtis, videbatis — Nem imperfectum. / Perfectumban áll.
Ha helyes a megoldás és az indoklás is megfelelő, részfeladatonként 2 - 2 pont jár. Ha a megoldás vagy az
indoklás téves, részpont nem adható. Olyan helyes megoldás is elfogadható, amit a megoldókulcsban nem
adtunk meg.
8 pont

5. Fordítsd latinra a következő mondatokat a zárójelben megadott szavak segítségével. A
mondatok fordítása során használj imperativust, továbbá ügyelj a megszólítás és a
helyhatározó megfelelő kifejezésére!
a) Ovidius, élj Tomiban! — Ovidi, vive Tomis!
b) Fiam, maradj Rómában! — Mi fili, mane Romae!
c) Rómaiak, menjetek haza! — Romani, ite domum!
d) Marcus, vezesd ki a sereget Aquincumból! — Marce, abduc exercitum Aquinco!
Minden helyes megszólításért, imperativusért és helyhatározóért 0,5 pont jár. A mi és a fili szavakért
külön jár a pont.
6,5 pont

Összesen: 37 pont (plusz pontokkal: 44)
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