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1. A latinban a birtoklást kifejezhetjük a létigével, amikor azt mondjuk, hogy valakinek
(dativus) van valamije. Ugyanebben a jelentésben használhatjuk a habeo 2 igét is, de ez
más bővítményeket kíván maga mellé: valaki birtokol valamit (accusativus).
Alakítsd át a mondatokat a megadott minta szerint a két birtoklást jelentő ige
felhasználásával. Ügyelj arra, hogy az igékkel együtt a bővítmények is változnak!
Milites gladium longum habent.

→

Militibus gladius longus est.

Deus in collibus templa habet.

→

Deo in collibus templa sunt

A pontozásnál csak a kiemelt szóalakok helyességét vegyük figyelmebe (szórend, egyéb eltérés
nem számít). Minden helyes szóalak 1 pont. Az állítmányokra akkor adható pont, ha egyeztetve
vannak az alannyal.
7 pont
2. Add ki a parancsot a megszólított személyeknek! Ügyelj a helyhatározó megfelelő
kifejezésére!
a) Fabius, mondd el nekem, mi újság van Tarentumban!
Fabi, dic mihi, quid novi est Tarenti!
b) Titus, igyekezzetek Aquileába!
Tite, tendite Aquileam!
Minden helyes szóalak 1 pont.

6 pont

3. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő elöljárószókkal és esetvégződésekkel!
Viri illustres stabant in curru triumphali
(Híres férfiak álltak a győzelmi szekéren.)
Romani ab urbe antiqua hostes arcebant.
(A Rómaiak távol tartották az ősi várostól az ellenséget.)
Consules cum magistratibus Romanis regebant.
(A consulok a római magistrátusokkal együtt kormányoztak.)
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!
(hic) regna

→

haec

(unus) vocis

→

unius
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(is) agricolarum

→

eorum

(duo) soceri

→

duo

pectoris (qui)

→

cuius

(tres) pensa

→

tria

(idem) domum

→

eandem

(ille) consuli

→

illi

Minden helyes megoldás 1 pont.

8 pont

5. A megadott melléknevekből készítsd el a magyar jelentésnek megfelelő alakot!
aeger, -gra, -rum – betegen

→

aegre

parvus 3 – a legkisebb

→

minimus 3

similis, e – hasonlóan

→

similiter

celer, is, e – a leggyorsabban

→

celerrime

Minden helyes megoldás 1 pont.

4 pont

6. Írd le a meghatározásnak megfelelő igealakokat!
létige – fut. perf. ind. T/3

→

fuerint

rogo 1 – praet. perf. con. A. E/1

→

rogavissem

rego 3 – praes. perf. ind. A. E/3

→

rexit

scio 4 – praes. imp. ind. A. T/3

→

sciunt

timeo 2 – fut. imp. ind. P. E/2

→

timeberis

supero 1 – imperativus, act. T/2

→

superate

Minden helyes megoldás 1 pont.

6 pont

7. Alakítsd át az alábbi mondatokat aktívból passzívba vagy fordítva!
Milites (1) a pastore (1) in silvam ducuntur (1).
Romani (1) multas (1) urbes (1) aedificabant (1).
Minden helyes szóalak 1 pont, mely névszóknál csak akkor jár, ha az eset és a szám, igéknél
pedig, ha az igealak és a szám-személy is megfelelő. Részpont nem adható.
7 pont
Megjegyzés: A feladatlapokon a feladatok után található kis táblázat bal oldali mezőjében az
adott feladat maximális pontszáma látható az esetleges pluszpontok nélkül. Kérjük, a középső
oszlopba írja az Ön által adott pontszámot, míg a jobb szélsőt hagyja üresen.

Maximális pontszám: 49 pont.
A dolgozat továbbküldhető, ha a diák elérte a pontok 40 %-át (19,5 pont) továbbjutó az a
versenyző, aki a pontok legalább 50 %-át (24,5 pont) megszerezte.

