Horváth István Károly
Ókortudományi és
Latin Nyelvi Verseny
SZTE-BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Kultúrtörténeti teszt
2015–2016. 1. forduló, 1. kategória
Minden helyes megoldás annyi pontot ér, amennyi az adott feladatnál szerepel, minden hibás vagy
hiányzó megoldás 0 pont. Alternatív szóhasználat/megoldás csak ott fogadható el, ahol ezt a
javítókulcs jelzi!
1. Relációanalízis

2. Kronológia

1. B; 2. C; 3. E; 4. A; 5. D

I. BAC, II. CBA, III. CAB, IV. ACB

Minden helyes válasz 1 pont.
Összesen 5 pont.

A helyes sorrend hibátlan megadása 2 pont.
Ha csak két elem sorrendje helyes, 1 pont.
Összesen 8 pont.

3. Hiányzó információk
Még mielőtt Philippi közelében legyőzték volna Caesar gyilkosait, Brutust és Cassiust, a második
triumvirátus tagjai, Octavianus, Antonius és Lepidus leszámoltak több belső ellenfeleikkel,
javaikat pedig elkobozták, erre a sorsra jutott a római közélet és irodalom kiemelkedő alakja,
Cicero is. Más jeles irodalmi alkotók viszont éppen Octavianusnak, későbbi nevén Augustusnak
köszönhetően váltak naggyá, így az Ódák költője, Horatius is, aki több ízben dicsőítő költeményt
írt róla, így azt követően is, hogy Actium közelében Octavianus hadvezére, Agrippa legyőzte
Kleopátra férje, Antonius flottáját. Nem ő volt az egyetlen Augustust magasztaló költő, Vergilius
például isteni sarjnak nevezte őt eposzában, az utókorban viszont kritikusai is akadtak, így például
(idősebb) Plinius aki többek közt egészségi problémáiról és politikai kudarcairól is beszámolt.
Minden helyes válasz 1 pont.
Összesen 10 pont.
4. Keresztrejtvény
A válasz a kérdésekre:
1. Tiberius Augustus veje / fogadott fia volt
(mindkét megoldás elfogadható)

2. Feleségét, Iuliát Augustus száműzte Rómából
(minden, tartalmilag egyező megoldás elfogadható)

Minden helyes válasz 1 pont
Összesen 10 pont
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5. Szerző kerestetik!
1. Cicero
2. Horatius
3. Augustus
Minden helyes válasz 2 pont
Összesen 6 pont
6. Kadmosz városa
I. kép
A)
B)

Aktaión
Megpillantotta a fürdőző Artemiszt / Dianát

Minden helyes válasz 1 pont
Összesen 2 pont
II. kép
A)
B)
C)

Artemisz (Diana) és Apollón
Niobé
számos gyereke miatti gőgjében többnek hitte magát Letónál, Artemisz és Apollón
anyjánál

D)

kővé változott

(bármely tartalmilag azonos megoldás elfogadható)

Minden helyes válasz 1 pont
Összesen 4 pont
III. kép
A)
B)

dagadt lábú
Mert mielőtt kitették, átfúrták és összekötözték a bokáit.
(minden, tartalmilag egyező megoldás elfogadható)

C)
D)

Mi az, ami reggel négy lábon jár, délben két lábon, este három lábon?
Az ember, aki csecsemőként négykézláb mászik, felnőtt korában két lábon jár,
öregkorában végül bottal, vagyis három lábon.
(minden, tartalmilag egyező megoldás elfogadható)

E)

királlyá tették Thébaiban / hozzáadták feleségül Iokasztét
(mindkét megoldás elfogadható)

F)

Laiosz

Minden helyes válasz 1 pont
Összesen 6 pont
Megjegyzés: A feladatlapokon a feladatok után található kis táblázat bal oldali mezőjében az adott feladat
maximális pontszáma látható. Kérjük, a középső oszlopba írja az Ön által adott pontszámot, míg a jobb szélsőt
hagyja üresen. Maximális pontszám: 51 pont A dolgozat továbbküldhető, ha a versenyző legalább a pontok 50%át megszerezte (25,5 pont)

