
 

Oktatás i  Hivatal  

 

 

 

A 2019/2020. 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: Felüljavítás : 

 Nyelvtani feladatlap:  / 20 Nyelvtani feladatlap: / 20 

    

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

 iskolai javító tanár  bizottsági tagok 
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1.) Egészítse ki a táblázatot a melléknevek hiányzó alakjaival (nem, szám, eset 

megtartásával)! 

Alapfok Középfok Felsőfok 

multus   

 durius  

  optimis 

 

2.) Bontsa részeikre az alábbi összetett igéket!  

eligo = …………….. + ………………... 

adeo = …………….. + ………………... 

appeto  = …………….. + ………………... 

 

3.) Egyeztesse a főnévvel a zárójelben lévő névmásokat és mellékneveket! 

 

(hic/haec/hoc)  ..................................  equitum  ............................................  (fortis, -e) 

(ille/illa/illud)  ....................................  domui  ..............................................  (novus3) 

(tuus3)  ..............................................  manum  .............................................  (pulcher) 

(is/ea/id)  ............................................... spe  ................................................... (tutus3) 

 

4.) Határozza meg az alábbi igealakokat! 

 

pereunt :  ......................................................................................................................  

movebis :  .....................................................................................................................  

cognoscatur :  ...............................................................................................................  

spectaverunt:  ...............................................................................................................  

 

5.) Milyen alárendelt mellékmondatokat ismer fel a következő mondatokban? Húzza 

alá az alárendelt mellékmondatok kötőszavait! 

 

Quidnam tu diceres, si me vicisses? …………………………………………. 

Equitem Romanum Caesar invitavit, ut fabulam ageret. ………………………………. 

Deinde, cum lacrimae vincerent, tunc se dolori dabat. …………………………………. 

  

6.) Milyen igeneves szerkezeteket ismer fel az alábbi mondatokban?   

 

Neminem me fortiorem esse censebam. …………………………………... 

 

Urbe capta hostis regem occidit. ……………………………………….. 

 

Tanta fuit omnium exspectatio visendi Alcibiadis. ………………………………... 

 

JÓ MUNKÁT! 

 



Latin nyelv 

OKTV 2019/2020 4 1. forduló 

 



 

Oktatás i  Hivatal  

 

 

 

A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

LATIN NYELV 
 

FORDÍTÁSI FELADAT 
 

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 

föléírásával 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:  ................   .................................... 
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Az igazi fájdalom  

 

Egy ókori színész megrázó története. 

 

 

Histrio in terra Graecia fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine et venustate1 ceteris 

antistabat. Nomen fuisse aiunt Polum; tragoedias poetarum nobilium scite atque asseverate2 

actitavit. Is Polus unice amatum filium morte amisit. 

Eum luctum quoniam satis visus est3 eluxisse, rediit ad quaestum artis. In eo tempore Athenis4 

Electram Sophoclis5 acturus, gestare urnam quasi cum Oresti6 ossibus debebat. 

Ita compositum fabulae argumentum est, ut veluti fratris reliquias ferens Electra comploret 

commisereturque interitum eius existimatum7. 

Igitur Polus, lugubri habitu Electrae indutus, ossa atque urnam e sepulcro tulit filii et, quasi 

Oresti8 amplexus, opplevit omnia non simulacris neque imitamentis, sed luctu atque lamentis 

veris et spirantibus. Itaque cum agi fabula videretur, dolor actus est. 

 

1 a gestus-hoz tartozik 

2 asseverate = komolyan, hatásosan 

3 tudniillik: Polus 

4 Athenis: locativus 

5 Szophoklész Élektra címet viselő színdarabja. Élektra volt Agamemnón lánya, a darab főhőse. 

6 Oresztész, Élektra testvére 

7 Mivel Oresztész valójában nem halt meg, csupán Élektra hitte azt. 

8 tudniillik: cinerem 

  



Latin nyelv 

OKTV 2019/2020 3 1. forduló 

 

TISZTÁZAT 
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