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Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 4 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 (tisztá-
zat) 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 
 

A katona tudjon úszni! 
 
Az alábbi szövegben Vegetius, a Kr.u. 4. századi hadászati szakíró arról értekezik, miért szükséges egy katonának 
megtanulnia úszni, és hogy ez a tanulás nemcsak hasznos, hanem kellemes is lehet. 

 
 

Natandi usum1 aestivis mensibus debet tiro condiscere. Non enim semper pontibus flumina 
transeuntur,2 sed natare cogitur frequenter exercitus. Saepe repentinis imbribus vel nivibus 
solent exundare torrentes, et non solum ab hoste, sed etiam ab ipsis aquis discrimen3 incurrit. 
Ideoque Romani veteres, quos tot bella et continuata pericula ad omnem rei militaris erudiverant 
artem, campum Martium vicinum Tiberi delegerunt, in quo iuventus exercitio armorum finito 
sudorem pulveremque dilueret ac lassitudinem cursus4 natandi labore deponeret. 
 

 

 

  

                                                 
1 natandi usus – tkp. az úszás gyakorlata, de fordítsa egyszerűen így „az úszás” 
2 transeo – átmegy, átkel vmin (acc.) 
3 discrimen, -inis n. (itt) = válságos helyzet, életveszély 
4 cursus, -us m. (itt) – menetelés, gyaloglás, szárazföldi kiképzés 
 



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 4 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 4 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 

 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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  II. Feladatsor 
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Időtartam: 45 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

1
6

. 



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 összpont-
száma 75.) Az egyes feladatok mellett ott találja azok pontértékét is. Csak a feladat-
lapon 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! 

  



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. Tegye az alábbi szerkezeteket (névmás, főnév, melléknév) a meghatározott esetbe!  

(6 pont) 
 

id carmen vetus  pluralis accusativus    ………………………………………………… 

hic frater beatus  singularis genitivus  ………………………………………………… 

 

2. Képezze az alábbi melléknévből a kért alakokat! (3 pont) 

 

alapfokú melléknév: liber, libera, liberum 

 

alapfokú adverbium ……………………………………………… 

középfokú melléknév ……………………………………………… 

felsőfokú adverbium          ……………………………………………… 

 

3. Határozza meg a következő igealakokat pontosan! (5 pont) 

    Pl. doceo – praes. impf. ind. act. E/1 

 

moveres ……………………………………………… 

laudatus 3 essem ……………………………………………… 

praebebit ……………………………………………… 

eatis ……………………………………………… 

habuerant ……………………………………………… 

  



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

4. Képezze az alábbi alakokat! 

 
A) Képezze a dormio 4 dormivi, dormitum ige alábbi alakjait! (4 pont) 

 
participium perfectum passivi ……………………………………………… 

infinitivus imperfectus passivi ……………………………………………… 

supinum ablativus ……………………………………………… 

I. imperativus T/2 ……………………………………………… 

 

B) Képezzen locativusokat az alábbi városnevekből! (2 pont) 

 
Roma  ………………………………… 

Aquincum  ………………………………… 

 

5. Nevezze meg a következő mondatokban található igeneves szerkezeteket! (4 pont) 

 
Scribe mihi libenter legenti! …………………………………………… 

(libens, libentis = szíves) 

 

Mihi videntur carmina Horatii pulchra esse.  …………………………………………… 

 

Legimus Hannibalem in Hispaniam missum esse.  …………………………………………… 

 

Pacis petendae causa venimus.  …………………………………………… 

 

  



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
6. Oldja meg az alábbi, összetett mondatokkal kapcsolatos feladatokat!  

 
A) Úgy egészítse ki a következő mondatokat az állítmánnyal, hogy azok megfeleljenek a 

megadott magyar mondat jelentésének! A helyes választ húzza alá! (3 pont) 
 

1. Mondd meg, hogy hol voltál tegnap!  

Dic mihi, ubi heri ……………… 

a) futurus sis 

b) fueris 

c) fuisses 

 

2.  Az ifjak kérdezték, hogy a tanár megérkezett-e már.  

Iuvenes quaerebant, num magister ……………… 

a) advenisset 

b) advenerit 

c) adveniret 

 

3.  Bizonytalan, hogy mit fogunk tenni. 

Incertum est, quid …………………. 

a) facturi essemus 

b) facturi simus 

c) faciamus 

  



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
B) Milyen mellékmondatokat talál a következő összetett mondatokban? (2 pont) 

 

Magister venit, ut pueros doceret. ……………………………………………… 

Pater nescivit, ubi puella esset. ……………………………………………… 

 

7. Írja a magyar szavak mellé azoknak az igéknek a szótári alakját, amelyekből képezték 
őket! (3 pont) 

 

magyar szó latin ige 

oratórium  

kúrál  

reklamál  

 

 

8.  A minta alapján adjon meg a szócsaládhoz tartozó egy-egy latin főnevet a szótári 
alakjával együtt! (3 pont) 

 

Példa: nomino 1 nominavi, nominatum nomen, nominis n. 

 

ige főnév 

rego 3 rexi, rectum  

laboro 1 laboravi laboratum  

doleo 2 dolui, doliturus  

    



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



Latin nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 16. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 pontszám 
maximális elért 

I. Fordítás 40  

II. Feladatsor 

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

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 
 


