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Latin nyelv – első forduló 

Megoldókulcs 

NYELVTANI FELADATLAP 
Oldja meg a következő feladatokat! 

 1. Egyeztesse a zárójelbe tett névmást, melléknevet a főnévvel! (3 pont) 

    luce  (qui, quae, quod)        qua 

    senatu (acer, acris, acre)      acri 

    maria (horribilis, horribile)  horribilia 
 

2. Írja le az igealakok teljes meghatározását: mód, idő, szemlélet (impf., perf.), 

    nem (act.,pass.), szám, személy!  (4 pont)                     

     captus 3 erat  - ind. praet. perf. pass. s.3. 

     fecissetis – coni. praet. perf. act. pl.2. 

     fuero – ind. fut. perf. act. s.1. 

     respondeas – coni. praes. impf. act. s.2. 
 

3. Nevezze meg a következő igeneveket!        (5 pont) 

    inspecturus 3  - part. inst. act. 

    ad deligandum  - gerundium 

    fabricatus 3 – part. perf. pass. 

    rogari – inf. impf. pass. 

    visurus 3 esse – inf. inst. act. 
 

4. Milyen igeneves szerkezeteket talál ezekben a mondatokban? (3 pont) 

    Dicitur philosophus amico suo librum scripsisse.  

    nominativus cum infinitivo 

    Rex filium Romam ire putavit.  

    accusativus cum infinitivo 

    Exercitu Romano devicto hostis Romam occupare non potuit.   

    ablativus absolutus 
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 5. Alakítsa át a mellékmondatot participiumos szerkezetté!  (2 pont) 

     Platon, cum scripsit, mortuus est.  

     Platon scribens mortuus est. 

     Dum pueri disputabant, puellae tacebant et libenter legebant.  

      Pueris disputantibus puellae tacebant et libenter legebant. 

 

6. Alakítsa át a mondatokat úgy, hogy a zárójelben lévő kifejezésektől  

     függjenek!  (3pont)  

     Legati Romae sunt. (videbam) 

     Legatos Romae esse videbam. 

     Amici nostri advenient. (audivimus) 

     Amicos nostros adventuros esse audivimus. 

     Servi multa laborabant. (dicuntur)  

      Servi multa laboravisse dicuntur. 

 

 

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, 

de a fordításokat javítás nélkül küldjék be az Oktatási Hivatalba. 

                                                                       Köszönjük. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tájékoztató fordítás 

 

Cicero: Ad familiares XII. 16.1.  

 

Május 22-én érkeztem meg Athénba, és ott, amit leginkább óhajtottam, /amire 

leginkább vágyakoztam, azt láttam, hogy a fiad a legjelesebb/legkitűnőbb 

tanulmányoknak szentelte magát: ha hallgatok is, tudhatod / gondolhatod, ez a 

dolog mekkora gyönyörűséget okozott nekem/emiatt mekkora öröm szállt meg. 

Ne gondold, Ciceróm, hogy én ezt a te kedvedért mondom / hízelgésből 

mondom: de senki sincs mindazok között, akik Athénban vannak, a fiadnál  

szeretetre méltóbb vagy buzgóbb azoknak a tudományoknak/művészeteknek az 

elsajátításában, amelyeket te leginkább szeretsz. 

Így szívesen / örömmel  gratulálok neked, mert őszintén megtehetem. 

 

Macrobius: Saturnalia – Liber secundus 5,7. 

 

Júliának korán kezdtek  megjelenni az ősz hajszálai/korán kezdett őszülni, mely 

hajszálakat titkon ki szokta tépetni. Egyszer apjának a hirtelen megjelenése  

meglepte a fodrásznőket. Augustus, bár észrevette az ősz hajszálakat a 

ruhájukon, nem szólt semmit: egy kis idő múlva,  miután más dolgokról  

beszélgettek,  szóba hozta az öregedést, és megkérdezte a lányát,  néhány év 

múlva inkább megőszülni szeretne vagy (inkább) megkopaszodni. Amikor a 

lány azt válaszolta: „ Én, apám, inkább ősz szeretnék lenni/inkább megőszülni 

szeretnék”, akkor Augustus szemére vetette (neki) a hazugságát: „ Akkor ők 

miért tesznek téged oly gyorsan kopasszá?” 
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PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ 

 

Athenas veni a.d. XI. Kal. Iun. atque ibi, 1 quod maxime optabam, 2  vidi  

filium tuum deditum optimis studiis: 6 qua ex re quantam voluptatem ceperim,4  

scire potes 2 etiam me tacente. 4... 

Noli putare, 1  mi Cicero, 1  me hoc auribus tuis dare : 3 nihil   adolescente tuo 

aut amabilius omnibus iis, qui Athenis sunt, 2 est aut studiosius earum artium, 8 

quas tu maxime amas. 2 Itaque tibi, quod vere facere possum, 3 libenter quoque 

gratulor. 2 

 

 

Iulia mature habere coeperat canos, 4 quos legere secrete solebat. 2 Subitus 

interventus patris aliquando 2 oppressit ornatrices. 2 Dissimulavit Augustus 

deprehensis super vestem earum canis: 5 et aliis sermonibus tempore extracto 5 

induxit aetatis mentionem, 3 interrogavitque filiam, 1 utrum post aliquot annos 

cana esse mallet an calva: 4 et cum illa respondisset: 1 „Ego, pater, cana esse 

malo,” 2 sic illi mendacium obiecit: 3 „Quid ergo istae te calvam tam cito 

faciunt?” 5 
 
Elérhető pontszám: 80 pont 
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