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Fontos tudnivalók 

 
Az alábbi latin szöveget nyomtatott szótár segítségével kell lefordítania magyarra.  
A feladat elvégzéséhez 135 perc áll rendelkezésére. A fordítással maximálisan 40 pontot 
szerezhet. (Az írásbeli vizsga összpontszáma 75.) Végső megoldását (tisztázat) írhatja a 
következő oldalra vagy a teremfelügyelőktől kapott pótlapra – az utóbbi esetben egyértelműen 
tüntesse fel, melyik a tisztázat! Piszkozatot vagy jegyzeteket, ha szükséges, a pótlapokra és a 
latin szöveg sorközeibe írhat. Az esetleges piszkozati és tisztázati pótlapokat külön-külön 
számozza be. Csak a teremfelügyelőktől kapott lapokon dolgozhat, és minden lapot be kell 
adnia. 
 

Fordítás 
 
 
 

El szabad-e hallgatni a bontási határozatot a vevő elől? 
 

Az alábbi szövegben Cicero arról beszél, hogy a közelmúltban megtörtént eset is bizonyítja, semmi jót nem szül, 
ha a haszon érdekében meg akarjuk téveszteni polgártársainkat. 
 
 
Cum in arce1 augurium augures acturi essent iussissentque Titum Claudium Centumalum, qui 
aedes in Caelio monte habebat, demoliri ea, quorum altitudo officeret auspiciis, Claudius 
vendidit insulam.2 Emit P. Calpurnius Lanarius. Huic ab auguribus illud idem denuntiatum est. 
Itaque Calpurnius, cum demolitus esset cognovissetque Claudium aedes postea proscripsisse,3 
quam esset ab auguribus demoliri iussus, arbitrum adegit.4 M. Cato sententiam dixit, huius 
nostri5 Catonis pater iudex ita pronuntiavit, cum in vendendo rem eam scivisset et non 
pronuntiavisset,6 emptori damnum7 praestari oportere.  

 

  

                                                 
1 Az auguroknak egy konkrét helyen, Róma egyik dombjának az ormairól kellett megfigyelniük a madarakat. Az 
arx itt erre a helyre utal.  
2 insulam = aedes 
3 proscribo (itt) – meghirdet, eladásra kínál 
4 arbitrium adigere – bírói döntést kérni, bírósághoz fordulni 
5 a noster jelntése itt: kortárs 
6 scisset et pronuntiasset – hozzáértendő alany az eladó, Centumalus. 
7 damnum, -i n. (itt) – kártérítés 
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 pontszám 
maximális elért 

I. Fordítás 40   
ÖSSZESEN 40   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Fordítás   
 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

Ebben a vizsgarészben egy nyolc kérdésből álló feladatlapot kell megoldania.  
A munkához semmilyen segédeszközt nem vehet igénybe. A rendelkezésére álló idő 45 
perc. A feladatlappal összesen 35 pontot szerezhet. (Az írásbeli vizsga összpontszáma 
75.) Az egyes feladatok mellett ott találja azok pontértékét is. Csak a feladatlapon 
dolgozhat, de ha szükség van rá, az üres oldalakon készíthet jegyzeteket. Ügyeljen arra, 
hogy esetleges javításait mindig egyértelműen jelölje: a rossz választ egy vonallal húzza 
át és tegye zárójelbe! 
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1. Tegye át az egyes számú alakokat többes, a többes számúakat egyes számba! (6 pont)  

 

harum acierum ……………………………………… 

filio pauperi ……………………………………… 

illis cornibus (dat.!) ……………………………………… 

 

2. Egészítse ki a mondatokat a megadott szavak megfelelő jelentésű alakjaival! (5 pont) 

 
A kisebb rókákat a kutyák elkergették. 

Vulpes ………………………… (parvus 3) ………………………… (canis, -is m.) depulsae 

sunt. (depello 3 depuli, depulsum = elkerget) 

 

A bölcsesség minden erény közül a legszebb. 

Sapientia ………………………… (pulcher, pulchra, pulchrum) ………………………… 

(virtus, -utis f.) ………………………… (omnis 2) est. 

 

3. Tegye az imperfectum alakokat perfectumba, a perfectumokat pedig imperfectumba 
az összes többi jellemző megtartásával! (4 pont)  

 

iubeamus ………………………………… 

iusserat ………………………………… 

iussi 3 sunt ………………………………… 

iubebimini ………………………………… 
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4. Képezze a mitto 3 misi, missum ige megjelölt alakjait! (4 pont)  

 
inf. inst. act. ………………………………… 

part. impf. act. pl. nom. n. ………………………………… 

inf. impf. pass. ………………………………… 

part. inst. pass. pl. abl. f. ………………………………… 

 

5. A következő összetett mondatokat alakítsa át igeneves szerkezetű mondatokká! (6 pont)  

 
Miután Caesar eltávozott, a senatorok vitatkozni (disputo 1) kezdtek. 

Postquam Caesar profectus est, senatores disputare coeperunt. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Caesar három cohorsot küldött, hogy megerősítse a várost. 

Caesar tres cohortes misit, ut oppidum confirmaret. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Oldja meg a következő összetett mondatokkal kapcsolatos feladatokat! (5 pont)  

 
a) Egészítse ki a mellékmondatot az igealakkal úgy, hogy a magyar jelentésnek megfeleljen! 

Cum imperator ………………………………… (pugno 1), milites una cum eo permanserunt. 

Mivel a parancsnok harcolt, a katonák kitartottak vele együtt. 

 

Cum Caesar …………………………………… (venio 4 veni, ventum), Pompeiani fugerunt. 

Mivel Caesar megérkezett, a Pompeius-pártiak elmenekültek. 
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b) A parancsnok megkérdezte, hogy hol vannak a követek. 

Milyen fajta alárendelt mellékmondattal oldható meg a latin fordítás?  

………………………………………………………………  

 

Alkossa meg az alárendelt mellékmondat állítmányát!  

Imperator quaesivit, ubi legati …………………………………… (sum, esse, fui). 

 

Hogyan változik meg a mellékmondat állítmánya, ha a főmondat a következőképpen alakul? 

Imperator quaeret, ubi legati …………………………………… (sum, esse, fui). 

 

7. Írja a latin szavak mellé azt, hogy milyen szóelemekből állnak, és hogy mit jelent a szó! 
Teljes szótári alakot írjon! (3 pont)  

 

trado 3 tradidi, traditum  …………… + …………… …………………………… 

decresco 3 decrevi, decretum  …………… + …………… …………………………… 

interficio 3 interfeci, interfectum  …………… + …………… …………………………… 

 

8. Melyik igéből származhatnak az alábbi főnevek? Teljes szótári alakot írjon! (2 pont) 

 

caedes, -is f.  ……………………………………………… 

victoria, -ae f.  ……………………………………………… 
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 pontszám 
maximális elért 

 I. Fordítás 40  

II. Feladatsor 

1. feladat 6   
2. feladat 5   
3. feladat 4   
4. feladat 4   
5. feladat 6   
6. feladat 5  
7. feladat 3  
8. feladat 2  

ÖSSZESEN 35   
Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 75  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Fordítás   
II. Feladatsor   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


