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1.Egyeztesd a főnevekkel a mellékneveket, névmásokat, és az egyes számúakat tedd többes 
számba és fordítva! Figyelj arra, hogy ugyanabban az esetben maradjanak!   4 pont 
Az egyeztetett melléknév és névmás együtt 0,5 pont /tovább nem bontható a pontszám/, a 
megváltoztatott számú alakok szintén együtt 0,5 pontot érnek. 
 
   főnév                egyeztetendő mellékn., névmás             megváltoztatott számú alak 
 
nomina         (pulchrior,-ius;   qui, quae, quod)                                                  
                        pulchriora  quae                                 nomen pulchrius quod 
urbe                (similis, -e;  hic, haec, hoc) 
                        simili  hac                                          urbibus similibus his 
artis                 (clarus 3;  idem, eadem, idem) 
                        clarae  eiusdem                                  artium clararum earundem 
poetas              (felix, felicis; is, ea, id) 
                         felices   eos                               poetam  felicem  eum 
 
 
2. Írd le az igealakok teljes meghatározását: idő, szemlélet (imperfectum, perfectum), mód, 
nem (activum, passivum), szám, személy (esetleg neme)!                                  2 pont 
 
iaces              ind.praes.impf.act.S.2. 
cantati sint     coni.praes.perf.pass.Pl.3. hímnem 
crederem        coni.praet.impf.act.S.1. 
data ero          ind.fut.perf.pass.S.1. nőnem 
 
 
3. Írd le a sequor, sequi, secutus  3 sum ige következő alakjait!                            2 pont 
 
ind. praet. impf. pass. többes szám 2.sz.          sequebamini 
ind. fut. impf. pass. egyes szám 2.sz.               sequeris 
 
 
 
4. Írd le a kért igeneveket a finio, finire, finivi, finitum  igéből, és az  I. imperativust a 
dico,dicere, dixi, dictum igéből!                                                                           2 pont 
 
                   igenevek                                                          I.imperativus 
 
inf.perf.pass.    finitus 3 esse/-um 3  esse                                 egyes szám 2.sz.        dic! 
part.inst.act.      finiturus 3                                                    többes szám 2.sz.     dicite!                
  
 
 
 



5. Alakítsd át a mellékmondatokat participiumos szerkezetekké!                   4 pont 
 
Postquam terras coluerant, tellus fruges ferebat. 
Terris cultis tellus fruges ferebat. 
 
Ciceronem, qui rem publicam defendebat, patrem patriae appellaverunt. 
Ciceronem rem publicam defendentem patrem patriae appellaverunt. 
 
 
 
6. Milyen időviszony van a tagmondatok között? Jelöld a fő- és mellékmondatot!                                        
 
Postquam servi multa laboraverant, domini bene vitam agebant.   2.m. a főmondat, előidejű 
 
Fortasse requiris, quare id faciam.   1.mondat a főmondat, egyidejű            2 pont 
 
 
7. Egészítsd ki a mellékmondatot a megfelelő állítmánnyal, figyelembe véve a consecutio 
temporum szabályait!                                                                                    2 pont 
 
Ego primo nesciebam, ubi   essem.         (vagyok – sum, esse, fui) 
Puer nuntiavit, quid  vidisset.                   (látott – video,-ere, vidi, visum) 
 
 
 
8. Keresd ki a mondatokból az igeneves szerkezeteket, nevezd meg őket, írd le a részeit,  
állapítsd meg, milyen időviszonyban állnak a főmondattal! 1 mondat teljes és helyes 
megoldására 1 pont adható, részpontozás nem lehetséges.                                               2 pont 
 
Pontifex servos Verris fugere scit. 
Acc. cum inf., a részei: scit servos fugere; egyidejű 
 
Id non fortuito factum esse dicitur. 
Nom. cum inf., a részei: dicitur id factum esse ; előidejű 
 
 
 
Elérhető összes pontszám: 20 pont, a továbbjutáshoz 16 pont szükséges. 
 
                  
                                                                                                              
 
Kérjük a kedves Kollégákat, hogy csak a 16 pontos és azon felüli dolgozatokat továbbítsák az 
Oktatási Hivatalba, és a tanulók fordításait ne javítsák ki.             Köszönjük. 
 


