Oktatási Hivatal
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY
első forduló
Feladatlap megoldása latin nyelvből
Oldd meg a következő feladatokat!
1. Tedd a szókapcsolatokat a kért esetbe! ( 3 pont ) A pontok tovább nem bonthatók!
hoc mare vetus (pl. nom.)
domus similis (sing.abl.)
agricola bonus (pl. gen.)

haec maria vetera
domo simili
agricolarum bonorum

1 pont
1 pont
1 pont

2. Egészítsd ki a táblázatot! ( 3 pont )
alapfok

középfok

felsőfok

latus 3
bene
fortiter

latior, latius
melius
fortius

latissimus 3
optime
fortissime

0,5+0,5
0,5+0,5
0,5+0,5

3. Írd le az alábbi igealakok teljes meghatározását: mód, idő, szemlélet (impf., perf.),
nem (act., pass.), szám, személy! ( 4 pont )
erit
videretis
amabor
dicti 3 erant

ind. fut. impf. act. s./3.
coni. praet. impf. act. pl./2.
ind. fut. impf. pass. s./1.
ind. praet. perf. pass. pl./3.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

4. Állapítsd meg, milyen igeneves szerkezetek szerepelnek a mondatokban! ( 3 pont )
Cicero deos colens templa multa aedificare iussit.
participium coniunctum
1 pont
Dicitur Romae Aeneas rex optimus fuisse.
nominativus cum infinitivo
1 pont
Ciceronem Arpini natum esse scimus.
accusativus cum infinitivo
1 pont
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5. Alakítsd át a mellékmondatokat ablativus absolutusos szerkezetekké! ( 2 pont )
Dum Catullus dormit, Lesbia alios amat.
Catullo dormiente Lesbia alios amat.
Postquam hostes victi sunt, cives in urbem redeunt.
Hostibus victis cives in urbem redeunt.

1 pont
1 pont

6. Nevezd meg, milyen alárendelt mellékmondatokat találsz az összetett mondatokban!
( 2 pont )
Romam veni, ut amicos meos visitarem.
célhatározói alárendelt mondat
Omnes sciunt, ubi monumenta pulcherrima sint.
függő kérdés/ kérdő tárgyi alárendelt mondat

1 pont
1 pont

7. Egészítsd ki az összetett mondat mellékmondatát a consecutio temporum
szabályai szerint!
( 3 pont )
Horatius Romanos interrogat, quare etiam nunc milites pugnent.
Nescimus, quem sortem nobis dei dederint.
Romani rogabant, quid hostes facturi essent.

Az elérhető maximális pontszám: 20 pont, a továbbjutáshoz 16 pont szükséges.

Kérjük a kedves kollégákat, hogy csak a 16 pontos és az azon felüli dolgozatokat továbbítsák
az Oktatási Hivatalba, és a fordításokat ne javítsák ki.
Köszönjük.
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Tájékoztató fordítás és javítási útmutató
Sallustius: Coniuratio Catilinae 9.10.c.
Tehát a jó erkölcsöket követték háborúban és békében egyaránt: a
legnagyobb egyetértés volt köztük, igen ritka volt a kapzsiság, a jog és az
erény náluk nem annyira a törvényeken, mint inkább a természetükön
alapult. Veszekedést, torzsalkodást, feszült viszonyt (féltékenységet) az
ellenséggel szemben folytattak, polgárok a polgárokkal az erényben
versengtek. Az istenek tiszteletében pompaszeretők, otthon takarékosak,
barátaikhoz hűségesek voltak. E két tulajdonsággal (erénnyel), háborúban
merészséggel, amikor pedig a béke ( elérkezett ) beköszöntött,
méltányossággal igazgatták a saját ügyeiket és az államot. ... ...
De amikor a munka és a törvényesség által az állam megerősödött,/
megnövekedett, hatalmas királyokat legyőztünk, vad népeket és nagy
nemzeteket nagy erővel (erőszakkal) leigáztunk, Carthago, a római
birodalomnak a versenytársa végképp elpusztult, minden tenger és
szárazföld nyitva állt előttünk: akkor a vakszerencse elkezdett dühöngeni és
mindent fölforgatni.
Pontozási útmutató

Igitur domi militiaeque boni mores colebantur: 5 concordia
maxima, minima avaritia erat, 3 ius bonumque apud eos non
legibus magis, 5 quam natura valebat. 3 Iurgia, discordias,
simultates cum hostibus exercebant, 6 cives cum civibus de virtute
certabant. 4 In suppliciis deorum magnifici, 2 domi parci, in
amicos fideles erant. 5 Duabus his artibus, 4 audacia in bello, 3
ubi pax evenerat, 4 aequitate seque remque publicam curabant....6
Sed ubi labore atque iustitia res publica crevit, 5 reges magni bello
domiti, 6 nationes ferae et populi ingentes vi subacti, 6 Carthago
aemula imperi Romani ab stirpe interiit, 5 cuncta maria terraeque
patebant: 3 saevire fortuna ac miscere omnia coepit. 5
Elérhető pontszám: 80 pont

