JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Latin nyelvtani teszt
2015-2016. 3. forduló, 1. kategória
1. Alakítsd át az aktív mondatokat passzívvá, a passzívakat aktívvá!
Romulus duodecim aves videbat. – Duodecim aves a Romulo videbantur.
Uva acerba a servo sumitur. –
Servus uvam acerbam sumit.
Minden helyes szóalakért 1-1 pont jár, kivéve a duodecim szót és az a elöljárószót. A Romulo
alakért viszont csak akkor jár pont, ha a válaszban a megfelelő (a vagy ab) praepositio is fel
van tüntetve.
7 pont
2. Add ki a parancsot a megszólított személyeknek! Ügyelj a helyhatározó megfelelő
kifejezésére!
a) Atticus, maradj Athénban!

Attice, mane Athenis!

b) Varius, menekülj el Mediolanumból!

Vari, fuge Mediolano!

Minden helyes szóalak 1 pont.

6 pont

3. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő elöljárószókkal és esetvégződésekkel!
a) Canis cibum per/trans fluvium velocem fert. (A kutya az élelmet átviszi a sebes folyón.)
b) Corinna in aqua liquida suam faciem vidit. (Corinna a tiszta vízben megpillantja a saját
arcát.)
c) Puellae de luce crudeli Vesperi cantant. (A lányok az Esthajnalcsillag kegyetlen fényéről
énekelnek.)
Minden helyes szóalak 1 pont. Az esetvégződések csak akkor érnek pontot, ha be van írva a
megfelelő praepositio.
11 pont

4. Egyeztesd a zárójelben megadott számneveket és névmásokat a mellettük álló
főnévvel! (Többletmegoldással plusz pont szerezhető.)

domibus (qui)

quibus

(ille) acies

illa, illae, illas

(idem) tempora

eadem

(hic) duci

huic

(is) partis

eius

(tres) periculis

tribus

(duo) poetae

duo (sing.-ként a poetae itt nem értelmezhető a számnév miatt)

(unus) triumphi

unius (plur.-ként a triumphi itt nem értelmezhető a számnév miatt)

Minden helyes megoldás 1 pont. A többletmegoldásokért plusz 1- 1 pont jár.
8 pont + 2 pont
5. A megadott melléknevekből készítsd el a magyar jelentésnek megfelelő alakot.
gracilis, e – a legkecsesebben: gracillime
facilis, e – könnyedén: facile
malus 3 – a legrosszabb: pessimus 3
longus 3 – hosszabban: longius
Minden helyes megoldás 1 pont.

4 pont

6. A megadott igealakok mellé írd le a létige és a volo ’akar’ megfelelő alakját, végül
határozd meg az igealakokat! Ahol az igealak alaktanilag többféleképpen értelmezhető,
ott elegendő egy lehetséges megoldást választani. Amennyiben az adott igealak nem
létezik a latinban, jelöljük vízszintes vonallal (–).

canunt

létige
sunt

volo
volunt

igealak meghatározása
praesens imperfectum ind. A. T/3

narrare

esse

velle

inf. imperf. A.

vocabitis

eritis

voletis

fut. imperf. A. T/2

docete

este

–

imperativus A. T/2

tacuit

fuit

voluit

praes. perf. ind. A. E/3

Minden helyes igealak és meghatározás 1 pontot ér. A megfelelő kihagyás szintén!

12 pont

