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I. FORDÍTÁS 

 
Augustus vidám, humoros, néhol önironikus levele mostohafiához, Tiberiushoz 

(Suetonius: Vita divi Augusti 71,3) 
 

 
Nos, mi Tiberi, Quinquatrus satis iucunde egimus; 4| lusimus enim per omnes dies 
forumque aleatorum calfecimus. 3| Frater tuus magnis clamoribus rem gessit; 3| ad 
summam tamen perdidit non multum, 2| sed ex magnis detrimentis praeter spem 
paulatim retractus est. 5| Ego perdidi viginti milia nummum meo nomine, 2| cum 
effuse in lusu liberalis fuissem, 3| ut soleo plerumque. 3| Nam, si quas manus remisi 
cuique, exegissem 4| aut retinuissem, quod cuique donavi, 3| vicissem vel 
quinquaginta milia. 4| Sed hoc malo; benignitas enim mea me ad caelestem gloriam 
efferet. 4| 
 
Maximálisan elérhető pontszám: 40 pont 
 
A részpontszámokat egy-egy nagyobb gondolati egység végén tüntettük fel. A 
dolgozat értékelésében a pontszámokat mondatonként kell jelölni. A fordítást akkor 
tekinthetjük teljes értékűnek, ha a vizsgázó megértette mind a mondat nyelvtani 
szerkezetét, mind a helyét a kommunikációs folyamatban. Ha a kettő közül csak az 
egyik valósul meg, a fordítás nem teljes értékű. Ha a tévedés nem lehetetleníti el a 
szöveg alapvető tartalmának megértését, még akkor se vonjuk le a teljes pontszámot, 
ha annak oka alapvető grammatikai félreértés! Ha viszont a mondat szerkezetét 
felismeri a vizsgázó, de nem sikerül a jelentést a szövegkörnyezetnek megfelelően 
alakítania, teljesítménye nem lehet 50 százaléknál nagyobb. A magyar szöveg 
minőségével kapcsolatos szempontok: nem a szöveg „irodalmiságát” értékeljük, de 
csak akkor tekinthető a fordítás kifogástalannak, ha a magyar nyelv szabályai szerint 
megalkotható mondatokból áll. Értelmetlen mondatokra még akkor sem adhatunk 40 
százalékot meghaladó pontszámot, ha a probléma láthatóan nem a latin nyelvi 
ismeretek hiánya miatt keletkezett. Figyelembe kell venni továbbá a mondatra adható 
összpontszám 20 százalékáig a szöveg koherenciáját. A szavak jelentését és a 
mondatok logikai hangsúlyát a szöveg globális megértéséből kell levezetnie a teljes 
értékű megoldásnak.  
 
Tájékoztató jellegű fordítás: 
 
Tiberiusom, a Minerva-ünnepet eléggé vidáman töltöttük el; ugyanis mindennap 
játszottunk, és a kockavetők „forumának” hangulatát emeltük. Testvéred a játékot 
nagy kiáltásokkal kísérte; pedig végül nem is vesztett sokat, hanem a nagy 
veszteségekből meglepő módon lassanként kikecmergett. Én a magam részéről 
húszezer sestertiust veszítettem, mivel mértéktelenül nagyvonalú voltam a játékban, 
ahogy az általában szokásom. Ugyanis ha azokat az összegeket, melyeket 
elengedtem, mindenkitől behajtottam volna vagy megtartottam volna, amit 
egyeseknek odaajándékoztam, akkor akár övenezret is nyerhettem volna. De annyi 
baj legyen: jószívűségem majd égi dicsőségre emel. 
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II. FELADATSOR 
 
 

Általános tudnivalók: 
Ahol teljes szótári alak megadása a feladat, csak hibátlan és hiánytalan megoldásra 
lehet pontot adni (részpont nem adható). Hasonlóképpen, ahol ragozott szóalakokat 
kell megadni, csak hibátlan és hiánytalan megoldás fogadható el. 
 

 
 
1. Képezze a latus 3 melléknév adverbiumait mindhárom fokban! (3 pont) 

 
 late 1 pont 
 latius 1 pont 
 latissime 1 pont 
 
 
2. Egyeztesse a névmást a főnévvel! (4 pont) 

 
poetis  (ille, illa, illud) illis 1 pont 
senatui  (hic, haec, hoc) huic 1 pont 
arte  (is, ea, id) ea 1 pont 
tempora (qui, quae, quod) quae 1 pont 

 
3. Szerkessze meg a loquor 3 locutus sum igének az alábbi perfectum alakoknak 

megfelelő imperfectum alakjait (az igealakok többi jellemzőjének megtartása 
mellett)! (6 pont) 

 
 locutus es  loqueris 1 pont 

 locuta sit  loquatur 1 pont 
locutus 3 loquens 1 pont 

 locuti eritis loquemini 1 pont 
 locutus 3 esse loqui 1 pont 

locutus eram loquebar 1 pont 
 
 
4. Szerkessze meg a teneo 2 tenui, tentum ige valamennyi participiumát! (4 pont) 

 
 tenens  1 pont 
 tentus 3 1 pont 
 tenturus 3 1 pont 
 tenendus 3 1 pont 
 

(Teljes pontszám adható akkor is, ha a vizsgázó nem jelölte a háromalakú végződéseket.) 
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5. Egészítse ki a következő mondatot igeneves szerkezetekkel az alábbi szavak és a 

megadott szempontok alapján! (3 + 3 + 3 pont) 
 

(az egyes részfeladatoknál bármely helyes válaszért megadható a jelölt pontszám) 
 

Milites clamabant … 
 

a) bellum, -i n. + incipio 3 -cepi, -ceptum (előidejű ablativus absolutus) 

bello incepto / bellis inceptis 3 pont 

b) exercitus, -us m. + bello 1 -avi, -atum (utóidejű aktív accusativus cum infinitivo) 

exercitum bellaturum esse /  exercitus bellaturos esse 3 pont 

c) bellum, -i n. + infero, inferre, intuli, illatum (egyidejű participium coniunctum) 

bellum inferentes / bella inferentes 3 pont 

 
 
6. Senatus nescivit, ubi exercitus bellaret. 
 

a) Milyen típusú alárendelt tagmondatot talál a fenti példában, és  
állítmányának módját hogyan befolyásolja a mellékmondat fajtája?  

függő kérdés / kérdő tárgyi mellékmondat; 1 pont 
az állítmány alakja az alárendelés típusa miatt coniunctivus; 1 pont 
 
 

b) Hogyan érvényesül állítmányának képzésében a consecutio temporum  
szabályrendszere?  

mivel a főmondat állítmánya múlt idejű, praeteritum; 1 pont 
 mivel a főmondattal egyidejű, imperfectum. 1 pont 
 
 
7. Háborús időben mi vagy ki korlátozhatta a senatus döntési jogkörét? (2 pont) 

 
A dictator / Ha az adott háborús konfliktus megoldására  
dictatort választottak. 2 pont 

 
 
8. Az alábbi szavak alkotóelemekre bontása segítségével állapítsa meg, mi lehetett a 

latin szavak eredeti jelentése? (3 pont) 
 

a) differencia  dis + fero  szétvisz, külön visz 1 pont 
b) prédikál  prae + dico előre mond 1 pont 
c) impresszió in + premo  belenyom 1 pont 

 


