
 

OKTATÁSI HIVATAL 

 

A 2020/2021. 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, és minden különálló lapon a versenyző nevét, évfolyamát, osztályát! 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás csak 

a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, hibajavítót 

tilos alkalmazni! 

A feladatlapokat 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 pontszám: /20  Bizottsági pontszám: /20  

Javító tanár aláírása:   Felüljavítók aláírása:   

      

   



Latin nyelv Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 2 1. forduló 

 

1.) Adja meg az alábbi igék meghatározott alakjait!  

peto 3, -īvī; pass. ind. praes. impf. Pl/3.:   .............................................................................  

servio 4, -īvī; act. ind. fut. impf. Sg/2.:  .................................................................................  

taceo 2, tacuī; act. coni. praet. perf. Pl/3.:  ............................................................................  

metuo 3, -uī; act. ind. praet. impf. Pl/1.:  ...............................................................................  

 

2.) Egyeztesse a megadott esetben az alábbi szavakat!  

 

mons + noster + altus - Pl. Nom.:. .........................................................................................  

nomen + hoc + triste - Sg. Abl.: ............................................................................................  

spes + ea + magna - Sg. Gen.: ...............................................................................................  

homo + ille + sapiens - Pl. Dat.:  ...........................................................................................  

 

3.) Húzza alá és nevezze meg a következő mondatokban felismert igeneves szerkezeteket! 

 

Romulum Remumque cupido cepit in iis locis, ubi expositi sunt, urbis condendae. 

 

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

 

Neque id sine causa arbitrari videbatur. 

 

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

 

4.) Karikázza be annak a válasznak a betűjelét, aminek révén a magyar fordításnak megfelelő 

latin mondatot kapjuk!  

 

I. Perfecto ponte ..........  fortuna ........... . 

 /Miután elkészült a híd, gyorsan megváltozott a hadiszerencse./ 

A.  celeriter ..... mutant 

B.  celeriter ..... mutata est 

C.  celeri ..... mutamur 

D.  celer ..... mutatum est 

II. Hac lege .......... videturne vobis posse Caesaris acta .......... ?   

 /Vajon úgy tűnik nektek, hogy e törvény eltörlése után megmaradhatnak Caesar 

rendelkezései?/ 

A.  sublata ..... servari 

B.  tollente ..... servatus est 

C.  tollit ..... servante 

D.  sublato ..... servavit 
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III. Cimon fuit tanta liberalitate, ut numquam in .......... custodem .......... fructus servandi 

gratia. 

/Kimón olyan nagyvonalú volt, hogy a kertjeibe soha nem helyezett őrt a termés 

védelmére./ 

A.  horti sui ..... imponit 

B.  hortis suos ..... imponat 

C.  horto suo ..... imposuit 

D.  hortis suis ..... imposuisset 
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OKTATÁSI HIVATAL 

 

A 2020/2021. 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, és minden különálló lapon a versenyző nevét, évfolyamát, osztályát! 

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, hibajavítót 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:   

Pótlapok száma:   Javítók aláírása:   
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Fordítási feladat 
 

Még az ókoriak közül sem mindenki vágyott vissza a régebbi időkbe. 

 

 

Simplicitas rudis ante fuit; nunc aurea Roma est, 

     et domiti magnas possidet orbis opes. 

Aspice, quae nunc sunt Capitolia1, quaeque fuerunt:            

     alterius dices illa fuisse Iovis. 

Curia2, concilio quae nunc dignissima tanto, 

     de stipula Tatio3 regna tenente fuit. 

Quae nunc sub Phoebo ducibusque4 Palatia5 fulgent, 

     quid nisi araturis pascua bubus6 erant?  

Prisca iuvent alios, ego me nunc denique natum7 

     gratulor: haec aetas moribus apta meis. 

Non quia nunc terrae lentum subducitur aurum, 

     lectaque diverso litore concha8 venit, 

nec quia decrescunt effosso9 marmore montes, 

     nec quia caeruleae mole fugantur aquae, 

sed quia cultus10 adest, nec nostros mansit in annos 

     rusticitas, priscis illa superstes avis. 

 

 

_________________________ 

 
1 egyes számban fordítandó 

2 Curia = a szenátus épülete 

3 Titus Tatius, a szabinok királya, Romulus társa az uralkodásban 

4 Apollo temploma és az előkelőségek házai álltak a Palatinus dombon 

5 egyes számban fordítandó 

6 bubus  ld. bos, bovis 

7 tudniillik: esse 

8 itt: igazgyöngy 

9 ld. effodio 

10 kifinomult életmód, kultúra  
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TISZTÁZAT 

  



Latin nyelv Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 4 1. forduló 

 


	latin_1f_nyelvtani_fellap_2021.pdf
	latin_1f_ford_fellap_2021.pdf

