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1. forduló

Latin nyelv
Javítási útmutató a nyelvtani feladatlaphoz:
1. Egyeztesse a főnevekkel a mellékneveket és a névmásokat! (4 pont)
hominis (stultus 3, ille)
rem (publicus 3, hic)
poetarum (ingens, noster)
tempus (brevis, idem)

hominis stulti illius
rem publicam hanc
poetarum ingentium nostrorum
tempus breve idem

2. Írja le az alábbi igealakok teljes meghatározását: nem (act., pass.), mód, idő,
szemlélet (impf., perf.), szám, személy!
(5 pont)
datur
remitterem
tetigit
prohibent
eritis

Pass. Ind. Praes. Impf. Sg/3.
Act. Con. Praet. Impf. Sg/1.
Act. Ind. Praes. Perf. Sg/3.
Act. Ind. Praes. Impf. Pl/3.
Act. Ind. Fut. Impf. Pl/2.

3. Adja meg a következő melléknevek közép- és felsőfokú alakjait, az alapfokú alak
esetének megfelelően! (jó válaszonként 0,5 pont, összesen 5 pont)
alapfok

középfok

felsőfok

multus
forte
prudentem
altas
pulcher

plus
fortius
prudentiorem
altiores
pulchrior

plurimus
fortissimum
prudentissimum/am
altissimas
pulcherrimus

4. Jelölje a verslábakat az alábbi sor fölött! (2 pont)
(1 pont a helyes ritmizálás és 1 pont a versmérték meghatározása. A ritmizálás javításánál
vegyék figyelembe, hogy az antik metrikában a sor utolsó szótagjának hosszúsága közömbös,
tehát ott a rövid ( ˘) jelölés vagy akár az „x” is elfogadható.)
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inde ferae pecudes persultant pabula laeta
Milyen versmértéket ismer fel az előbbi sorban?

hexameter

5. Milyen igeneves szerkezeteket tartalmaznak az alábbi mondatok?
Hoc unum Caesari ad celeritatem conficiendi belli defuit.

(4 pont)

gerundivumos szerkezet

Antonius audivit me hoc in senatu confirmavisse.

accusativus cum infinitivo

Hac pugna pugnata Hannibal Romam profectus est.

ablativus absolutus

Caesar audiebat partem provinciae incursionibus vastari.

accusativus cum infinitivo

Elérhető pontszám: 20 pont, a továbbjutáshoz 16 pont szükséges.
Kérjük a kedves kollégákat, hogy csak a 16 pontos és az azon felüli dolgozatokat továbbítsák,
és a tanulók fordítását ne javítsák ki. Köszönjük.
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