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Nyelvtani feladatlap 

 

1.) Adja meg az alábbi igék meghatározott alakjait! (Jó megoldásonként 1 pont, 

összesen 4 pont adható.) 

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

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

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

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

 

2.) Egyeztesse a megadott esetben az alábbi szavakat!  

(Jó megoldásonként 0,5 pont, összesen 6 pont adható.) 

mons + noster +  altus - Pl. Nom.:   montes nostri alti  

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

spes +  ea +  magna - Sg. Gen.: spei eius magnae  

homo + ille + sapiens - Pl. Dat.: hominibus illis sapientibus 

 

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

szerkezeteket! (Jó megoldásonként 1 pont, összesen 4 pont adható.) 

 

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

 (gerundivumos szerkezet) 

 

Neque id sine causa arbitrari videbatur. 

(nominativus cum infinitivo) 
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4.) Karikázza be annak a válasznak a betűjelét, aminek révén a magyar fordításnak 

megfelelő latin mondatot kapjuk!   

(Jó megoldásonként 2 pont, összesen 6 pont adható.) 

 

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 

 

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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Fordítási feladatlap 

 

Pontozási útmutató 
 

Simplicitas rudis ante fuit (2); nunc aurea Roma est (2), 

     et domiti magnas possidet orbis opes (5). 

Aspice, quae nunc sunt Capitolia, quaeque fuerunt (5):            

     alterius dices illa fuisse Iovis (5). 

Curia, concilio quae nunc dignissima tanto,(5) 

     de stipula Tatio regna tenente fuit.(5) 

Quae nunc sub Phoebo ducibusque Palatia fulgent,(6) 

     quid nisi araturis pascua bubus erant?(5)  

Prisca iuvent alios (3), ego me nunc denique natum 

     gratulor (4): haec aetas moribus apta meis (3). 

Non quia nunc terrae lentum subducitur aurum (5), 

     lectaque diverso litore concha venit (5), 

nec quia decrescunt effosso marmore montes (5),                

     nec quia caeruleae mole fugantur aquae (5), 

sed quia cultus adest (3), nec nostros mansit in annos 

     rusticitas (4), priscis illa superstes avis (3). 

 
forrás: P. Ovidii Nasonis Amores, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris. ed. E. J. Kenney, 

Oxford 1961 

 

Tájékoztató fordítás 
 

Régen műveletlen egyszerűség volt (itt), most Róma (csupa) arany,  

és birtokolja a leigázott földkerekség roppant kincseit. 

Nézd meg, milyen most a Capitolium, és milyen volt egykor!  

Azt fogod mondani, hogy nem is ugyanazé a Iuppiteré volt ez a hely. 

A Curia (a szenátus épülete), ami most méltó e hatalmas gyülekezethez/gyűléshez, Tatius 

uralma idején csak szalmából/nádból készült. 

A Palatinus pedig, ami Apolló temploma és az előkelőségek/vezetők (házai) miatt/alatt 

ragyog, mi más volt akkoriban, mint szántásra való ökrök legelője? 

Gyönyörködjenek mások a régi dolgokban! Én annak örülök, hogy a mai kor szülötte vagyok: 

ez a kor illik az életmódomhoz/jellememhez.  

Nem azért, mert a földből ma már felhozzák a formálható aranyat, és távoli partról érkezik 

hozzánk a válogatott igazgyöngy. Nem is azért, mert elkopnak a márvány kibányászása miatt 

a hegyek, és nem is azért, mert épített gát veri vissza a tengerkék hullámokat, hanem mert ma 

már kifinomult az életmódunk, és korunkra nem maradt fenn, mint egykori őseinket túlélő 

dolog, az egyszerű faragatlanság. 


