Oktatási Hivatal
A 2018/2019. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első forduló

LATIN NYELV
NYELVTANI FELADATLAP
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-értékelési
útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 15 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.
Iskolai értékelés:
Nyelvtani feladatlap: 20/

.......................................................
iskolai javító tanár

Bizottsági felüljavítás :
Nyelvtani feladatlap: 20/

...........................
...............................
bizottsági tagok
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Latin nyelv
Oldja meg a következő feladatokat!
1. Egyeztesse a zárójelben megadott melléknevet vagy névmást az előtte álló főnévvel!
(4 pont)
spe (vetus, -eris) ……………………..

nomina (brevis, -e) ….………………..

de regibus (superbus 3) ……………….

artium (aeternus 3) …..……………….

puerum (sperans, -antis) ………………

oculos (ingens, -entis)…………………

partium (qui, quae, quod) ……………...

genti (hic,haec,hoc)...…………………

2. Írja le az alábbi igealakok teljes meghatározását: nem (act., pass.), mód, idő, szemlélet
(impf., perf.), szám, személy.
(4 pont)
didicit

………………….………………….………………….………………….

mutabantur ………………….………………….………………….………………….
manebitis

………………….………………….………………….………………….

surgas

………………….………………….………………….………………….

3. Tegye coniunctivusba az indicativusban álló igéket, és indicativusba a coniunctivusban
állókat!
(4 pont)
possem ………………………….

ignoravit ……………………..

cecidissent ……………………….

audiamus ……………………….

4. Tegye az alábbi főneveket „hol?” kérdésre felelő esetbe!
Roma …………………
domus …………………

(4 pont)

Sopianae ………………..
Corinthus ……………….

5. Alakítsa át az alábbi mellékmondatokat participiumos szerkezetekké!

(4 pont)

Cato saepe audiebat cives, qui de re publica disputabant.
………………………………………………………………………..
Galli incurrunt militibus Romanis, qui oppidum novum condere volunt.
………………………………………………………………………...

JÓ MUNKÁT!
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Oktatási Hivatal

A 2018/2019. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első forduló

LATIN NYELV
FORDÍTÁSI FELADATLAP
Munkaidő: 120 perc
Elérhető pontszám: 80 pont

ÚTMUTATÓ
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalmazó
részt!
A fordítási feladat megoldásához íróeszközön kívül csak szótár használható! Jegyzeteket és
fogalmazványt lehet készíteni, de erre a célra csak az iskola által rendelkezésre bocsátott,
bélyegzővel ellátott papírlapokat szabad használni (kérjük, hogy arra is írja rá a nevét). Kérjük,
hogy a fogalmazványt is adja be. A végső fordítást a feladatlap üres oldalára kell írni, ebben
javítás csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé- vagy fölé
írásával történhet, kifestőt tilos alkalmazni!
A fordítást a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján.

A VERSENYZŐ ADATAI
A versenyző neve: .......................................................................................... oszt.: ...............
Az iskola neve: ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Az iskola címe: ........................ irsz. ............................................................................... város
............................................................................................................. utca...................... hsz.
Bizottsági pontszám: ....................................
Javítók aláírása: ....................................
Pótlapok száma: ................

....................................

Latin nyelv

A szellemi frissesség öregkorban is megmaradhat
A szerző szembeszáll azzal a közhellyel, hogy idős korban elkerülhetetlenül romlik az
emlékezőtehetség és a szellemi képesség. Véleménye szerint van orvosság erre, és az nem egy
tabletta.

At memoria minuitur. Credo, nisi eam exerceas. Quid iuris consulti, quid pontifices, quid
augures, quid philosophi senes1? Quam multa meminerunt! Manent ingenia senibus, modo
permaneat studium et industria, neque ea2 solum claris et honoratis viris, sed in vita etiam
privata et quieta.
Sophocles ad summam senectutem tragoedias fecit. Quod propter studium cum rem
neglegere familiarem3 videretur, filiis in iudicium vocatus est, ut, quem ad modum nostro more
male rem gerentibus patribus bonis4 interdici solet, sic illum quasi desipientem a re familiari
removerent iudices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam proxime scripserat, Oedipum
Coloneum5, recitasse6 iudicibus quaesisseque7, num illud carmen desipientis videretur. Quo
recitato sententiis iudicum est liberatus.

1 senes: az előtte felsoroltak mindegyikére vonatkozik
2 ti. ingenia
3 res familiaris = családi vagyon
4 bona, bonorum n.
5 Oidipusz Kolónoszban: Szophoklész utolsó színdarabja
6 = recitavisse
7 = quaesivisse
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