
  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
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LATIN NYELV 

FELADATLAP 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 

ÚTMUTATÓ 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni a versenyző adatait 

tartalmazó részt. A feladatlap más részére nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető 

jelzés, kizárólag a versenyző kódszáma, amelyet minden munkalapra (és a pótlapokra is) rá 

kell írni! 

A fordításhoz csak saját, nyomtatott szótár használható, más segédeszköz nem. Jegyzetet, 

fogalmazványt csak a feladatlap piszkozati oldalain vagy – amennyiben szükséges – a 

helyszínen biztosított pótlapon lehet készíteni. A fordítás véglegesnek szánt szövegét a 

feladatlap tisztázati oldalaira kérjük írni. A jegyzeteket, fogalmazványokat is be kell adni. 

Elért pontszám:   Bizottsági tagok aláírása:  

  
 

………………………………………………………………………………………………….. 

A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám: 

 

A versenyző neve: ................................................................................. évf.:….. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..………………………………………………………………..…..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz.  
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Kérjük, erre az oldalra ne 

írjon! 
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FORDÍTÁSI FELADAT 

A jó építész képzettsége 

 

Az építészet szinte polihisztort kíván, de nem lehet mindenben a legmagasabb szinten 

elmélyülni. 

 

Architectum etiam ingeniosum oportet esse et ad disciplinam docilem. Neque enim ingenium 

sine disciplina aut disciplina sine ingenio perfectum artificem potest efficere. 

Et1 ut litteratus sit, peritus graphidis2, eruditus geometria, historias complures noverit, 

philosophos diligenter audiverit, musicam sciverit, medicinae non sit ignarus, responsa 

iurisconsultorum noverit, astrologiam caelique rationes cognitas habeat.  

At fortasse mirum videbitur imperitis, hominis posse naturam tantum numerum doctrinarum 

perdiscere et memoria continere. Cum autem animadverterint omnes disciplinas inter se 

coniunctionem rerum et communicationem habere, fieri posse faciliter credent. Qui a teneris 

aetatibus eruditionibus variis instruuntur, omnibus litteris agnoscunt easdem notas 

communicationemque omnium disciplinarum, et ea re facilius omnia cognoscunt. 

Non enim debet nec potest esse architectus grammaticus, uti fuerat Aristarchus3, sed non 

agrammatus4, nec musicus ut Aristoxenus5, sed non amusos6, nec pictor ut Apelles7, sed 

graphidis non imperitus, nec plastes8 quemadmodum Myron seu Polyclitus9, sed rationis 

plasticae non ignarus, nec denuo10 medicus ut Hippocrates, sed non aniatrologetus11. 

Non enim in tantis rerum varietatibus elegantias singulares quisquam consequi potest, quod 

earum ratiocinationes cognoscere et percipere vix cadit in potestatem. 

 

_________________________ 

1 az oportet ige ide is értendő  

2 graphis, graphidis f. = rajzolás, rajz  

3 Aristarchus: szamothrakéi Arisztarkhosz, híres nyelvész és szövegkritikus 

4 agrammatus = írástudatlan 

5 Aristoxenus: Arisztoxenosz, ókori görög zenekutató 

6 amusos (görög nominativus) = zenéhez nem értő 

7 Apelles: Apellész, híres görög festő 

8 plastes (görög nominativus) = képzőművész 

9 Myron és Polyclitus: Mürón és Polükleitosz, híres szobrászok 

10 denuo = továbbá 

11 aniatrologetus = orvostudományban járatlan 
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TISZTÁZAT 
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TISZTÁZAT 
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PISZKOZAT 
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PISZKOZAT 
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PISZKOZAT 


