Oktatási Hivatal
A 2015/2016. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első forduló

LATIN NYELV
NYELVTANI FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP
Munkaidő: 60 perc
Elérhető pontszám: 20 pont
ÚTMUTATÓ
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat
tartalmazó részt!
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás odaírásával történhet,
kifestőt tilos alkalmazni!
A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató
alapján. Továbbküldhetők a legalább 16 pontra értékelt feladatlapok.

A VERSENYZŐ ADATAI
A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: ..............
A latin nyelvet ebben a tanévben heti ……. órában tanulja.
Az iskola neve: ..………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………….
Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város
………………………….........................................................................utca ......................hsz.
Feladatlap pontszáma: ………………
Fordítás pontszáma:

.………………

Összpontszám:

……………….

Latin nyelv
Oldja meg a következő faladatokat!
1. Változtassa meg a jelzős szerkezetek számát, az esetet azonban ne! A szerkezet együtt
értékelendő 1-1 ponttal!
3 pont
de poetis claris ………………………………………….
urbis magnae ………………………………………….
nomen bonum ………………………………………….
2. Egyeztesse a főnevekkel az adott névmásokat!
4 pont
exercituum (qui, quae, quod) …………………
animalia (hic, haec, hoc)

…………………

e locis (ipse, ipsa, ipsum)

…………………

in via (idem, eadem, idem)

…………………

3. Írja le az igealakok teljes meghatározását: idő, szemlélet (impf., perf.), mód, nem (act.,
pass.), szám, személy (esetleg nem)!
4 pont
amemini

………………………………………………………………….

finitus est …………………………………………………………………
vocata erit …………………………………………………………………
pervenissemus ……………………………………………………………..
4. Írja le a duco 3, duxi, ductum ige következő alakjait!
4 pont
participium impf. act. …………………………………..
infinitivus perf. pass. …………………………………..
infinitivus inst. pass. …………………………………..
infinitivus impf. pass. …………………………………..
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5. Milyen igeneves szerkezeteket tartalmaznak az alábbi mondatok?
3 pont

Fama volare videbatur.

………………………………………………….

Romani clamabant Hannibalem ante portas esse. …………………………
Dux castra venit ad plebem defendendam. ……………………………….
6. Egészítse ki a mellékmondatot a consecutio temporum szabályai szerint!
2 pont
Ego primo nesciebam, ubi Nero ……………… (lakott – habito 1).
Penelope narrat, quomodo proci (kérők) eam ………………(zaklatják – exerceo 2).

Elérhető pontszám: 20 pont. A továbbjutáshoz 16 pont szükséges.
Kérjük a kedves kollégákat, hogy csak a 16 pontos és azon felüli dolgozatokat továbbítsák, és
a versenyzők fordításait ne javítsák ki.
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Dolgozatát beadta: ….................óra …..............perckor
A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ......................................................................
A dolgozatot értékelő tanár aláírása: ….....................................................................
A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag/-ok aláírása: …..................................................
…..................................................
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