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1. Keresd meg, hogy melyik szó illik a hiányos kifejezésekbe! Egy szót csak egyszer
használhatsz fel, és van egy kakukktojás is. A téves válaszokért pontlevonás jár.
satis, paulum, num, numquam, tum, tandem, continuo, sic, saepe
sosem láttam
végre elmondta
rögtön eljött
gyakran olvasta
elég hosszú
kissé távol van
így gondolkodni
ekkor így szólt

numquam
tandem
continuo
saepe
satis
paulum
sic
tum

vidi
dixit
venit
legebat
longum
abest
cogitare
inquit

A kakukktojás: num
Minden helyes válasz 1 pont, téves válaszonként -1 pont.

9 pont

2. Mindegyik kategóriához írd be a felsorolt szavak közül az oda tartozókat, egy szó akár
több helyre is kerülhet. (A magánhangzók hosszúságát nem rögzítettük.) A téves
megoldásokért pontlevonás jár!
manes, vocatis, laudes, laudi, voci, manere
sing. dativus:
laudi, voci
plur. nominativus:
laudes, manes
participium:
vocatis
infinitivus:
manere
praesens imperf. ind.: manes, vocatis
praesens imperf. con.: laudes
Minden helyes megoldás 1 pont, téves alakonként -1 pont levonás.

9 pont

3. Milyen esetben állnak az aláhúzott szavak? Add meg pontosan az eset fajtáját (pl. abl.
socii)!
Milites, vobis vincendum est. (Katonák, győznötök kell.)
Numae mors (Numa halála)
Nilhil est veritate dulcius (Semmi sem édesebb az igazságnál)
quisquis finitimorum (bármelyik szomszéd)

dat. auctoris
gen. subiectivus
abl. comparationis
gen. partitivus

Minden helyes válasz 1 pont. A válasz csak akkor fogadható el, ha a versenyző pontosan, hiba
nélkül írta le a megoldást.
4 pont
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4. Add meg az alábbi mondatok állítmányát a consecutio temporum szabályainak
megfelelően!
a) Themistocles azon fáradozott, hogy minél inkább húzza az időt.
Themistocles dedit operam, ut quam longissime tempus duceret.
b) Azt kérdezd inkább, miért némultak el Varro Múzsái.
Quaere potius, cur Musae Varronis conticuerint.
Állapítsd meg, hogy milyen időviszony van a fenti mondatokban!
a: egyidejűség

b: előidejűség

A helyesen beírt igealakok 2-2 pontot érnek. Az időviszony helyes megállapításáért 1-1 pont
adandó. Részpontszám nem adható!
6 pont
5. A megadott szavak ragozásával és fokozásával hozd létre latinul az alábbi kifejezéseket!
Ügyelj az egyeztetésre!
Mi teszi a fiúkat bátrabbá? = Quid pueros (1) audaciores (2) facit?
Hozz kisebb szobrokat! = Fer (1) simulacra (1) minora (2) !
Indulj gyorsan Messanába! = Celeriter (1) proficiscere (1) Messanam (1) !
A megoldások pontértékét a kifejezésekben jelöltük. A kétpontos megoldásoknál hiba esetén
1 pont is adható, ha a fokozás önmagában véve helyes, de az egyeztetés nem történt meg vagy
hibás. A proficiscere helyett coniunctivus hortativus is elfogadható.
10 pont
6. Képezd az igékből a megadott alakokat!
infinitivus imperf.
futurum imperf. ind. E/1
praet. perf. con. E/2
praes. imperf. ind. E/3
Minden helyes alak 1 pont.

volo (akar)
velle
volam
voluisses
vult

sequor (követ)
sequi
sequar
secutus 3 esses
sequitur
8 pont
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7. A magyar fordításnak megfelelően egészítsd ki a latin mondatokat! Minden mondatban
használj igenevet vagy igeneves szerkezetet! Többlet megoldásért plusz pont szerezhető!
a) Tarpeia a városfalon kívülre ment, hogy vizet szerezzen.
Tarpeia extra moenia aquam petitum ierat. (aqua, peto 3)
Vagy: ad aquam petendam; ad aquam petendum; aquae petendae gratia (vagy causa);
aquam petendi gratia (vagy causa); aquam petitura; de aqua petenda.
b) A szabinok megölték a leányt, miután arannyal megvesztegették.
Sabini virginem auro corruptam necaverunt. (aurum, corrumpo 3)
c) Azt mondják, itt volt a legnagyobb csata.
Dicunt hic pugnam maximam fuisse. (pugna, maximus 3, est)
Az első és a második mondatra adott helyes megoldás 2-2, a harmadikra adott helyes megoldás
pedig 3 pontot ér, részpontszám adható a helyes szóalakokért. Az első mondatra adott minden
további helyes megoldás 1-1 pluszpontot ér, de legfeljebb 3 pluszpont adható. Azok a
kifejezések, melyek között a causa vagy a gratia szó használata jelenti az egyetlen különbséget
(pl. aquae petendae gratia és aquae petendae causa), nem minősülnek külön megoldásnak.
7+3 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: 53 pont.
Esetleges pluszpontokkal elérhető legmagasabb pontérték: 56 pont.
A dolgozat továbbküldhető, ha a diák elérte a pontok 40 %-át (21 pont) továbbjutó az a
versenyző, aki a pontok legalább 50 %-át (26,5 pont) megszerezte.

