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1. Tedd a jelzős szerkezeteket singularisból pluralisba, vagy fordítva! (3 pont) 

filiabus suis 

domibus altis 

regis Hungari 

 

2. Tedd a szókapcsolatokat a kért esetbe! (3 pont) 

S/Abl.  animali parvo 

Pl/Nom.  maria similia 

S/Gen.    temporis invidi 

 

3. Egyeztesd a főnevet a megadott névmással! (3 pont) 

senatui eidem 

bella haec 

patris cuius 

 

4. Írd  le az  alábbi igealakok teljes meghatározását! (3 pont) 

volabatis – indicativus, praet. impf. act. Pl/2. 

sis – coniunctivus, praes. impf. act. S/2. 

captus est – indicativus, praes. perf. pass. S/3. hímnem 

delegaverim – coniunctivus, praes. perf. act. S/1. 

fers – indicativus, praes. impf. act. S/2. 

portavissemus – coniunctivus, praet. perf. act. Pl/1. 

 

 



 
 

5. Participiumok (2 pont) 

expellens /- entis /                   

expulsus expulsa, expulsum 

expulsurus, expulsura, expulsurum 

expellendus, expellenda, expellendum 

 

6. Alakítsd át a mellékmondatokat ablativus absolutusos szerkezetekké! (3 pont) 

Te loquente librum lego. 

Hostibus expulsis pax orta est. 

Hominibus  dormientibus milites laborant. 

 

7. Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy a zárójelbe tett főmondattól függjenek! (3 pont) 

Anchises Romulum imperium daturum esse Romanis praedixit. 

Vergilius Augustum aurea saecula condidisse scripsit. 

Poeta amicum in silva ambulare canit. 

 

Caesar:  Commentarii de bello Gallico 
 

  LIBER VI. cap. XXI-XXII. 
 
 

A germánok ezeknek (ti. a gallokétól) az életmódjától eltérnek. (5 pont) Náluk ugyanis 
nincsenek druidapapok, (5 pont) akik a vallási ügyeket intézik, (4 pont) nem törekednek az 
áldozatbemutatásokra. (4 pont) Az istenek közé egyedül azokat sorolják, (5 pont) akiket 
látnak, és akiknek a segítségével nyilvánvalóan gyarapszik vagyonuk, (5 pont) Solt 
(Napistent) és Vulcanust (a tűz istenét) és Lunát (a Hold istennőjét), a többieket még hírből 
sem ismerték. (5 pont) Egész életük vadászatokból és hadgyakorlatokból áll: (5 pont) 
kiskoruk óta keménységre és fáradságos munkára készülnek fel. (7 pont) A legnagyobb 
dicsőséget azok kapják, (3 pont) akik legtovább maradtak meg nőtlennek; (6 pont) mert úgy 
gondolják, (6 pont) hogy ezáltal őrzik meg (férfias) tekintélyes alakjukat, növekszik testi 
erejük, és erősödnek idegeik. (9 pont) 
 A föld művelésével nem sokat foglalkoznak, (5 pont) élelmük nagyobb része tejből, 
sajtból, húsból áll. (6 pont) 
 
 
 
A fordítási feladattal elérhető maximális pontszám: 80 pont 


