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Nyelvtani feladatlap – Javítási útmutató 

1. Egyeztesse a főnevekkel a megadott névmásokat, ill. mellékneveket!    3 pont 

     civitate  (idem, eadem, idem)       eadem 

     animalia  (qui, quae, quod)           quae 

     agricolarum (ipse, ipsa, ipsum)    ipsorum 

     fratris (miser, misera, miserum)    miseri 

     exercitibus ( hic, haec, hoc)          his 

     famas ( celeber, celebris, celebre)  celebres 

 

2. Írja le a következő melléknevek adverbiumát alap-, közép- és felsőfokon!  3 pont 

 

    malus, mala, malum;  fortis, forte 

 

            alapfok               középfok        felsőfok 

 

           male                    peius              pessime 

 

          fortiter                fortius              fortissime 

 

 

3. Tegye az aktív alakokat passzívba, illetve a passzívakat aktívba!   3 pont 

 

     laudes           lauderis 

     dicentur        dicent 

     agemus         agemur 

     audiverunt    auditi,-ae,-a sunt 

     mactabis       mactaberis 

     factus3 erat    fecerat 

     

4. Határozza meg az igealakokat: idő, szemlélet (impf.,perf.),mód, nem(act.,pass.), szám,        

    személy (esetleg nem)!   6 pont 

 

    posset  coni. praet., impf., act. E/3. 

    videbitur     ind. fut.impf., pass., E/3. 

    laudatus 3 essem   coni. praet., perf., pass., E/1. 
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    occupavisses  coni., praet., perf.,act.,E/2. 

    credatis coni., praes., impf., act., Tb./2. 

    facti sunt  ind.,praes.,perf.,pass., Tb./3. masc. 

 

5. Alakítsa át a következő összetett mondat mellékmondatát igeneves szerkezetté!  2 pont 

     Nevezze meg az igeneves szerkezetet! 

 

    Postquam Remus mortuus est, Romulus rex primus Romanorum regnavit. 

 

    Remo mortuo Romulus rex primus Romanorum regnavit. 

     

    ablativus absolutus    (előidejű) 

 

6. Milyen alárendelt mellékmondatot ismer fel az alábbi összetett mondatban?     3 pont 

 

    Audiebam, quid pro amicis suis fecisses. 

 

    függő kérdés; kérdő tárgyi alárendelt mellékmondat  

 

    Milyen alakban szerepel a mellékmondat állítmánya? 

 

    coni., praet., perf., act., E/2.  

 

    Indokolja meg, miért! 

 

    consec. temp. szerint főmondatban múlt idő van, mellékm-ban praet., előid. esetén perf. 

 

     

 

 

 

Elérhető összes pontszám: 20 pont, a továbbjutáshoz 16 pont szükséges. 

 

                  

                                                                                                              

 

Kérjük a kedves Kollégákat, hogy csak a 16 pontos és azon felüli dolgozatokat továbbítsák az 

Oktatási Hivatalba, és a tanulók fordításait ne javítsák ki.            

           Köszönjük. 
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TÁJÉKOZTATÓ  FORDÍTÁS, PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ  

 

Gnaeus Iulius Agricola egy régi és híres településen, Forum Iuliiban született, mindkét 

nagyapja a császárok procuratora volt, amely lovagrendű nemességet jelent / jelentett. Apja,  a 

szenatori rangú Iulius Graecinus  szónoki és bölcseleti tanulmányaival vált híressé, és éppen 

ezekkel az erényekkel érdemelte ki  Gaius Caesar haragját: ugyanis megparancsolták neki 

Marcus Silanus megvádolását, mivel ezt ő megtagadta, megölték. 

Édesanyja a különösen tiszta életű Procilla volt. Az ő gyengéd / féltő gondozásában 

nevelkedve  tiszteletre méltó tudományok művelésével töltötte egész gyermekkorát és 

serdülőkorát. Távoltartotta őt a vétkek / vétkezők csábításaitól jó és tiszta természetén kívül 

az is, hogy rögtön kisgyerekként Massilia (Marseille) volt otthona és tanulmányainak mestere 

/ irányítója, az a város / hely, melyben keveredett és jól / megfelelően egyesült a görög 

közvetlenség / barátságosság és a vidéki takarékosság. Emlékezetemben tartom /emlékszem, ő 

szokott mesélni arról, hogy ifjúkorában a filozófia tudományát sokkal erősebben szívta volna 

magába – mint ahogy egy rómainak és szenátornak az meg volt engedve -, ha édesanyja 

okossága / körültekintése meg nem akadályozta volna /nem korlátozta volna fellobbant és 

izzó lelkesedését. 

 

Tacitus: De vita et moribus Iulii Agricolae I.4.            Elérhető 80 pont 

 

[4] Gnaeus Iulius Agricola vetere et inlustri Foroiuliensium  coloniā ortus,3 utrumque avum 

procuratorem Caesarum habuit,3 quae equestris nobilitas est.3 Pater illi Iulius Graecinus 

senatorii ordinis, studio eloquentiae sapientiaeque notus,5 iisque ipsis virtutibus iram Gai 

Caesaris meritus:4 namque Marcum Silanum accusare iussus et,4 quia abnuerat,2 interfectus 

est.1 Mater Iulia Procilla fuit, rarae castitatis.3 In huius sinu indulgentiaque educatus3 per 

omnem honestarum artium cultum pueritiam adulescentiamque transegit.6 Arcebat eum ab 

inlecebris peccantium praeter ipsius bonam integramque naturam,8 quod statim parvulus 

sedem ac magistram studiorum Massiliam habuit,7 locum Graeca comitate et provinciali 

parsimonia mixtum ac bene compositum.8 Memoria teneo solitum ipsum narrare3 se prima in 

iuventa studium philosophiae acrius ultra,7 quam concessum Romano ac senatori,3 hausisse,1 

ni prudentia matris incensum ac flagrantem animum coёrcuisset.6 


