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első forduló 
Feladatlap megoldása latin nyelvből 

 
 
Oldja meg a következő feladatokat! 
 
 

1. Tegye a szókapcsolatokat egyes számból többes számba, illetve többes számból egyes számba!  
 A pontok tovább nem bonthatók,  ½ pontot nem veszünk figyelembe. (4 ) 

 
 

in civitatem similem       in civitates similes                 1 pont 
 
uxoris felicis                    uxorum felicium                    1 pont 
 
de domibus pulchris        de domo pulchra                     1 pont 
 
deae immortali                 deabus immortalibus             1 pont 
 
 

       2.  Egyeztesse a főnevekkel a megadott névmásokat!   ( 3 pont ) 
 
 
             templa ( hic, haec, hoc)        haec                1 pont 
 
             vi  ( ille, illa, illud )               illa                  1 pont       
              
             filiorum ( qui, quae, quod)   quorum           1 pont 
 
 

3. Írja le az alábbi igealakok teljes meghatározását: mód, idő, szemlélet (impf., perf.),  
nem (act.,pass.), szám, személy!   ( 4 pont ) 
 
 
videaris               coni. praes. impf. pass. egyes szám 2.sz.   1 pont 
 
scriptus 3 erat    ind. praet. perf. pass. egyes szám 3.sz.       1 pont 
 
tacuissent           coni. praet.perf. act. többes szám 3.sz.       1 pont 
 
narraretur           coni. praet. impf. pass. egyes szám 3.sz.    1 pont 
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4. Képezze a  facio, facere, feci, factum  igéből a kért infinitivusokat! ( 3 pont ) 

 
inf. impf. pass.     faci/fieri                                                    1 pont 

 
inf. perf. pass.      factus 3 esse vagy factum 3 esse             1 pont 
 
inf. inst. pass.       factum iri                                                  1 pont 
 
  
 

5. Alakítsa át a mellékmondatokat ablativus absolutusos szerkezetekké! ( 2 pont ) 
 

Dum Catilina vivit,  populus bellum timet. 
Catilina vivente populus bellum timet.                                   1 pont 
 
Postquam homines advocati sunt,  dux  orationem habebat. 
Hominibus advocatis dux orationem habebat.                       1 pont           
 
 

      6.   Nevezze meg, milyen alárendelt mellékmondatokat talál az összetett mondatokban! ( 2 pont) 
                                                                                                                      
Mater filiam interrogavit, quid scriberet. 
függő kérdés / kérdő tárgyi mellékmondat                                1 pont 
 
Amica mea ad me venit, ut mecum in urbe ambularet. 
célhatározói mellékmondat                                                         1 pont 
 
  
 

7. Egészítse ki az összetett mondat mellékmondatát állítmánnyal a consecutio  
      temporum szabályai szerint!   ( 2 pont ) 
 
      Profectus est, ut orbem  viseret. 
                                                                                     
      Senatores curare debent, ut ius et leges  custodiantur. 
                                                                                    
       
                                                                               

                                                                          
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,  
és a fordításokat javítás nélkül küldjék be  az Oktatási Hivatalba. 
 Köszönjük. 
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 TÁJÉKOZTATÓ FORDÍTÁS  
 
Ovidius: Fasti II.  407-410., 413-420. 
   
Az öblös teknő a hullám tetején fenntartja a kitett gyerekeket, jaj, milyen  súlyos végzetet  

hordozott a kis deszka! 

Ahogy/Amikor a folyó lassanként leapad, az árnyékos erdőbe sodródott teknő az  iszapban 

megfeneklik. 

A kitett ikrekhez – mily csodálatos! - odajött egy szoptatós anyafarkas:  ki hinné, hogy a 

vadállat nem ártott a gyerekeknek? Nem elég, hogy nem ártott nekik, hanem még hasznukra is 

van/ volt.  Akiket az anyafarkas megszoptat, őket csak a rokoni kezek akarták elpusztítani. 

Megállt a farkas, és a gyenge gyerekeknek farkcsóválva hízeleg / a farkát csóválja és hízeleg,  

formásra nyalogatja a két kis testet. 

Felismerheted / Tudhatnád, Marsnak a szülöttei ők: semmi félelem nem volt bennük.  

Szopnak / megragadják az emlőket, a nem nekik szánt tej erejétől gyarapodnak. 

 
     PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ 
      
Sustinet impositos summa cavus alveus unda,  7 

     heu quantum fati parva tabella tulit!   4 

Alveus in limo silvis adpulsus opacis 

     paulatim fluvio deficiente sedet.     10 

Venit ad expositos – mirum! – lupa feta gemellos:   7 

     quis credat pueris non nocuisse feram?  9 

Non nocuisse parum est, prodest quoque.   6  Quos lupa nutrit, 3 

     perdere cognatae sustinuēre manus.  9 

Constitit, et cauda teneris blanditur alumnis,   9 

     et fingit lingua  corpora bina sua.  4 

Marte satos scires: 2  timor afuit.  2  Ubera ducunt,  1 

     nec sibi promissi lactis aluntur ope.  7 

 
Elérhető pontszám: 80 pont    


