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LATIN KRITÉRIUMVIZSGA
2018. január 29.

LEXIKAI RÉSZ (20 pont)

1. Fejezze be a szótári alakokat! A jelentést ebben a feladatban nem kell megadnia. (10 pont)

loquor                                                     sapiens                                                                 
lumen                                                     mollis                                                                  
malo                                                         pons                                                                       
metuo                                                     pereo                                                                     
fugio                                                         currus                                                                  

2. Adja meg a jelentést! A szótári alakot ebben a feladatban nem kell kiegészítenie. (10 pont)

arceo                                                         tellus                                                                      
ardeo                                                       dexter                                                                  
virens                                                        ignoro                                                                   
audax                                                        instituo                                                                 
cur                                                            libenter                                                                 

ALAKTANI RÉSZ (40 pont)

3. A következő feladatban a veho 3 vexi, vectum ige alakjait kell képeznie többes szám 2. sze-
mélyben! (6 pont)

praes. impf. ind. act.                              praes. perf. ind. pass.                                          
praet. impf. coni. act.                             praet. impf. ind. pass.                                        
praet. perf. ind. act.                                  praes. impf. coni. pass.                                      

4. Képezze a fruor 3 fructus sum deponens ige kért alakjait egyes szám 2. személyben! (4 pont)

praes. impf. ind.                                     fut. impf. ind.                                                       
praet. impf. coni.                                   praet. perf. ind.                                                   

5. Adja meg az educo 3 eduxi, eductum igéből képzett alábbi igeneveket! (6 pont)

part. impf. act.                                         part. perf. pass.                                                   
inf. impf. act.                                          inf. impf. pass.                                                    
inf. perf. act.                                            part. inst. act.                                                       



6. Változtassa meg a névszói szerkezetek számát az eset megőrzésével! (16 pont)

ei carmini Romano                                                                                    

illas reginas nobiles                                                                                   

in nemore obscuro                                                                                     

orationum forensium                                                                               

puellae scribenti                                                                                        

ipsorum nominum                                                                                       

numen clarum                                                                                             

de gustibus vestris                                                                                     

Szavak (a névmások kivételével): carmen, carminis n.; Romanus 3; regina, reginae f.; nobilis 2; nemus, nemo-
ris n.; obscurus 3; oratio, orationis f.; forensis 2; puella, puellae f.; scribo 3 scripsi, scriptum; nomen, nominis
n.; numen, numinis n.; clarus 3; gustus, gustus m.

6. Fokozza a mellékneveket (8 pont)!

 alapfok  középfok  felsőfok

 liber, libera, liberum

 longus 3

 humilis, humile 

 parvus 3

MONDATTANI ÉS FORDÍTÁSI RÉSZ (40 pont)

7. Fordítsa magyarra az alábbi szöveget (25 pont)!

Themistoklés politikája már a perzsák elleni háborúra készíti fel Athént

Primus gradus fuit capessendae rei publicae1 bellum Corcyraeum. Praetor2 a populo factus

non solum praesenti bello, sed etiam reliquo tempore ferociorem reddidit civitatem. Nam cum

videbatur  pecunia  publica,  quae  ex  metallis  redibat,3 largitione  magistratuum  quotannis

interire, ille persuasit populo, ut eā pecuniā classis centum navium aedificaretur. Qua celeriter

effecta  primum  Corcyraeos  fregit,  deinde  maritimos  praedones  consectando  mare  tutum

reddidit. Sic non solum divitiis ornavit, sed etiam peritissimos belli navalis fecit Athenienses.

Quantae saluti id fuerit universae Graeciae, bello cognitum est Persico.

1 rem publicam capessere: „politikai szerepet vállalni”
2 praetor itt: „hadvezér” (természetesen Themistoklésről van szó)
3 redeo itt: „befolyik”



A szólistában nem szereplő szavak:
aedifico 1 = épít
Atheniensis 2 = athéni
classis, -is f. = hajóhad
consector 1 = (el)üldöz
Corcyraeus 3 = korkürai
divitiae, -arum f. = kincsek, gazdagság
gradus, -us m. = lépcsőfok
Graecia, -ae f. = Görögország / Hellas
intereo = pereo
largitio, -onis f. = fényűzés, bőkezűség 

maritimus 3 = tengeri
metallum, -i n. = (fém)bánya
navalis 2 = maritimus 3
orno 1 = ellát
peritus 3 = jártas vmiben (+gen.)
Persicus 3 = perzsa
persuadeo 2 -suasi, -suasum = meggyőz, rávesz (+dat.)
praedo, -onis m. = kalóz
quotannis = omnibus annis
reddo = vmit vmilyenné tesz
universus 3 = totus 3 / omnis 2

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

8. Milyen esetként értelmezhető az utolsó mondatban az universae Graeciae? (1 pont)

9. Milyen mellékmondat a quae ex metallis redibat? (2 pont)

10. Milyen mellékmondatot vezet be a quantae az utolsó mondatban? (2 pont)

11. A consecutio temporum szabályai alapján indokolja az  aedificaretur  igeidő-használatát!  
(2 pont)

12. Sorolja fel tételesen, milyen igeneves szerkezeteket lát a szöveg első négy mondatában
(Primus … reddidit), és mely szavak alkotják őket! (8 pont)


