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I. FORDÍTÁS 

 
Mi mindennel foglalkozott Vergilius, mielőtt költészettel kezdett foglalkozni? 

(Donatus: Vita Vergilii 3) 
 
 

Quibus rebus cum ante alios eruditior peritiorque esset, 5| se in Urbem contulit, 2| 
statimque magistri stabuli equorum Augusti amicitiam nactus 5| multos variosque 
morbos incidentes equis curavit. 4| A Crotoniatis pullus equi mirae pulchritudinis 
Caesari dono fuit missus, 6| qui omnium iudicio spem portendebat virtutis et 
celeritatis immensae. 5| Hunc cum adspexisset Maro, 2| magistro stabuli dixit natum 
esse ex morbosa equa 4| et nec viribus valiturum nec celeritate; 4| idque verum fuisse 
inventum est. 3| 
 
 
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: 
 
Miután (mikor/mivel) ezekben a dolgokban a többieknél képzetebb és jártasabb lett, 
Rómába költözött, és ott rögtön jó barátságba kerülve Augustus istállóinak 
vezetőjével sok különböző betegségből kigyógyította a lovakat (vagy: lovakat 
megtámadó betegséget kezelt). A krotóniak egy gyönyörű ló csikóját küldték a 
császárnak ajándékba, amely mindenki véleménye szerint a kiválóság és a rendkívüli 
gyorsaság ígéretét hordozta magában. Amikor ezt megpillantotta Maro, azt mondta az 
istálló vezetőjének, hogy ez az állat egy beteg kancától született, és sem erős, sem 
gyors nem lesz, és ez igaznak bizonyult. 
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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. Változtassa meg a következő jelzős kifejezések számát az esetet változatlanul hagyva!  

(8 pont) 
 
 hominum eorum hominis eius 1 + 1 pont 
 de militibus veteribus  de milite vetere 1 + 1 pont 
 maria magna  mare magnum 1 + 1 pont 
 poetam magnum poetas magnos 1 + 1 pont 
 
 
2. Egészítse ki a táblázatot a hiányzó alakokkal! (4 pont) 
 

alapfok középfok felsőfok  
longus 3 longior, –ius longissimus 3 1 pont 
bonus 3 melior, –ius optimus 3 1 + 1 pont 

late latius latissime 1 pont 
 
 
3. Írja a lego 3 legi, lectum ige alábbi alakjai mellé a regno 1 –avi, –atum ige azonos 

alakjait! (6 pont) 
 
 legis regnas 1 pont 
 legemus regnabimus 1 pont 
 legatur regnetur 1 pont 
 legebat regnabat 1 pont 
 legerentur regnarentur 1 pont 
 lecti sunt regnati sunt 1 pont 
 
 
4. Írja le a scribo 3 scripsi, scriptum ige összes infinitivusát! (6 pont) 
 
 scribere scribi 1 + 1 pont 
 scripsisse scriptus 3 esse 1 + 1 pont 
 scripturus 3 esse scriptum iri 1 + 1 pont 
 
 
5. Nevezze meg a mondatokban szereplő igenevet/igeneves szerkezeteket! (3 pont) 
 
 Narrant hodie multos gladiatores victores fuisse. accusativus cum infinitivo 1 pont 
 Sole oriente aves cantabant.  ablativus absolutus 1 pont 
 Dicitur Caesar scriptor clarus esse.  nominativus cum infinitivo 1 pont 
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6. Írja le, milyen alárendelő tagmondatokat ismer fel az alábbi összetett mondatokban! 
(4 pont) 

 
 Dux iussit, ut milites hostes occiderent. célzatos tárgyi mellékmondat 2 pont 
 Rogas, cur id fecerim.  kérdő tárgyi mellékmondat /  
     függő kérdés 2 pont 
 
 
7. Képezzen a következő igékből latin főnevet (teljes szótári alakokat adjon meg)! Mit 

jelent a főnév? (2 pont) 
 

ige főnév jelentés 
amo 1 –avi, –atum amor szeretet, szerelem 0,5 + 0,5 pont
finio 4 –ivi, –itum  finis határ, vég 0,5 + 0,5 pont

 
 
8. Bontsa részeire az alábbi összetett szavakat! (2 pont) 
 
 noctifer nox + fero 1 pont 
 frugifer frux + fero 1 pont 
 


