
1 pont

gyorsírás

kisbetűs írás

titkosírás

képírás

1/104. Mit jelent a „kriptográfia” kifejezés?



1 pont

A

B

C

D

E

F

2/104. A görögök a betűírást a föníciaiaktól tanulták. Melyik betű jelöli Föníciát?



1 pont

az egyiptomi írásfajtákkal

ókori írások megfejtésével

papiruszon fennmaradt ókori szövegekkel

feliratok tanulmányozásával

1 pont

Apollo

Mercurius

Ianus

Neptunus

Jelöld meg a helyes válaszokat!

1 pont

laudas

laudis

laudes

laude

laudi

Egy szó a válasz

3/104. Mivel foglalkozik az epigráfia tudománya?

4/104. Ki volt a kereskedők, utazók, hírnökök római istene?

5/104. Melyik lehet igealak ezek közül?



1 pont

stylus

1 pont

papirusztekercs

6/104. Hogyan nevezték latinul az íróvesszőt, melyet az írótáblákba való íráshoz
használtak? Írd le latin helyesírással!

7/104. Mi látható a jobboldali férfialak kezében?



1 pont

írnok

1 pont

Pergamon

Párosítsd!

8/104. Mi lehetett a képen látható férfiak foglalkozása?

9/104. Melyik városról kapta a nevét az állatbőrből készült íróanyag?



5 pont

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

1

2

3

4

10/104. Találd meg a szinonimákat!

frigus hiems spiritus pluvia caligo

flatus

nebula

algor

imber

bruma

flatus

nebula

algor

imber

bruma

11/104. Hány betű volt a latin ABC-ben a "k" hang jelölésére?



1 pont

Kadmosz

Melampusz

Orpheusz

Minósz

1 pont

Hermésszel

Thetisszel

Írisszel

Apollónnal

Athénével

1 pont

Szeleukidák

Attalidák

Ptolemaioszok

12/104. A hagyomány szerint melyik hős nevéhez fűződik a betűírás meghonosítása
Hellászban?

13/104. Az Íliász 18. énekében kivel üzente meg Akhilleusznak Héra, hogy siessen a
csatamezőre, nehogy a trójaiak elragadják Patroklosz holttestét?

14/104. Kiknek volt könyvtára Pergamonban?



1 pont

Egyiptomi vallásos himnuszokat tartalmazó papirusztekercs.

Olyan papirusztekercs, amelyiknek mindkét oldalára írtak.

Kétnyelvű szöveget tartalmazó kézirat.

Olyan kézirat, amelyről letörölték az írást és új szöveget írtak rá.

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

vērum

vērus

vērĕ

vēram

veruum

Igaz vagy hamis?

1 pont

Igaz

Hamis

15/104. Mi a palimpszeszt?

16/104. Melyik lehet ezek közül melléknév és főnév alakja is?

17/104. Az ókorban nem használtak madarakat üzenetek továbbításához.



1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

Párosítsd!

18/104. A hieroglif írást mindig jobbról balra írták.

19/104. Az etruszkok és a rómaiak az egyik nyugati görög ábécét adaptálták.

20/104. Marcus Aurelius római császár „Elmélkedések” című művét nem latinul, hanem
görögül írta.

21/104. Xerxész Kr. e. 480-as hadjáratához erős hangú embereket is toborzott, akiket a
csapatai nagy távolságokon átívelő gyors üzenetközvetítéshez használtak.



4 pont

Jelöld meg a helyes válaszokat!

1 pont

Horatius

Sallustius

Seneca

Vergilius

Platón

Menandrosz

Ovidius

22/104. Mit jelent a „cura” szó az alábbi mondatokban? Párosítsd!

gyógyítás ápolás, gondozás felügyelet, intézés aggodalom

Opus est cura
corporis ad bene
vivendum.

Cura et sollicitudo
me conficiunt pro
amico meo.

Medici est cura
aegrotorum.

Rerum
domesticarum
cura facilis non
est.

Opus est cura
corporis ad bene
vivendum.

Cura et sollicitudo
me conficiunt pro
amico meo.

Medici est cura
aegrotorum.

Rerum
domesticarum
cura facilis non
est.

23/104. Melyik ókori szerző írt verses vagy prózai irodalmi levelet? Többet is
választhatsz.



1 pont

Gyors írásbeli számolásra.

Eposzok, hosszú költemények lejegyzésére.

Rövid üzenetek lejegyzésére és továbbítására.

Műszaki leírásokhoz.

Noteszként, rövid jegyzetekhez.

Iskolai füzetként, írás és számolás gyakorlására.

Törvényszövegek közzétételére.

1 pont

A papiruszgyártás királyi monopólium volt Egyiptomban.

A papirusznak mindig csak az egyik oldalára írtak.

Papiruszból szandált, kosarat, sőt csónakot is készítettek.

A papirusz Felső-Egyiptom címernövénye volt.

Az egyiptomiak különleges ragasztóanyagot használtak a papiruszrostok összepréselésekor.

24/104. Hogyan, milyen célra lehetett használni egy írótáblát?

25/104. Jelöld az igaz állításokat!



1 pont

Szophoklész

Arisztotelész

Kallimakhosz

Eratoszthenész

Hiányzó szavak

1 pont

me, mihi, ego, me, mei

Egy szó a válasz

1 pont

barbár

26/104. Az alexandriai Muszeion az ókori világ egyik legjelentősebb kutatóközpontja és
könyvtára volt. Az alábbi görög szerzők közül kik voltak az „igazgatói”?

27/104. Az egyes szám első személyű személyes névmás mely alakjai hiányoznak a
szövegből? Írd le őket egymás mellé, vesszővel és szóközzel elválasztva! „ ..... sollicitat,
ut valeas, quia iam dudum ..... nullas litteras scripsisti, quamquam ..... tibi cotidie
scribo. Iam non vis ultra .....cum vivere? Amor ..... iam evanuit?”

28/104. Milyen jelzővel illették a görögök és a rómaiak azokat az idegen népeket,
akiknek beszédét nem értették?



1 pont

Írisz

29/104. Ez a kép díszíti a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének egyik vázáját.
A képen látható kérükeion alapján valószínűsíthető, hogy kit ábrázol. Írd be a nevét!



1 pont

papirusznád

1 pont

Hermész

Párosítsd!

30/104. Milyen növény látható a képen?

31/104. Melyik isten születéséről szól ez a Hésziodosz-idézet? „Atlasz lányát, Maiát,
Zeusz szent ágya fogadta, úgy született meg a híres ............, isteni hírnök.”



4 pont

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

függőleges (felülről lefelé olvasandó) írásmód

soronként változó irányú írásmód

jobbról balra haladó írásmód

csupa nagybetűt használó írásmód

1 pont

egy táncverseny győztesének ajánlja a vázát.

az edény űrtartalmáról tájékoztató szöveg.

szerelmi témájú vers.

32/104. Melyik kérdéshez melyik válasz tartozik?

Apollini. In luco. Valetudinem. Ut sacrificem.

Cur agnum huc
adfers?

Cui vis eum
sacrificare?

Ubi altar eius est?

Quid rogaturus es
deum?

Cur agnum huc
adfers?

Cui vis eum
sacrificare?

Ubi altar eius est?

Quid rogaturus es
deum?

33/104. Mit jelent a "busztrophédon" kifejezés?

34/104. Hogyan fejeződik be a mondat? „Az egyik legkorábbi görög alfabetikus
nyelvemlék a Dipülon-váza. Felirata...”



1 pont

Táblás játékkal (ókori „számítógéppel”) játszó ifjú

Írótáblát használó ifjú

Ókori ütős hangszeren játszó ifjú

Ifjú tükörben nézi magát kezében szemceruzával

35/104. Mit ábrázol ez a vázakép-részlet?



1 pont

A B

C D

1 pont

a népgyűlés kijelölt írnoka

a népgyűlést manipuláló szónok

a népgyűlés választott elnöke

a népgyűlést összehívó tisztviselő

Válaszd ki a helyes választ!

36/104. Az alábbi képek között csak egy ábrázol olyan írásmódot, amellyel nem az
egyiptomi nyelvet rögzítették. Melyik az?

37/104. Mit jelentett a "demagóg" megjelölés az ókori Athénban?



1 pont

rogare

petere

quaerere

poscere

partire

Jelöld meg a helyes választ!

38/104. Melyik a kakukktojás?



1 pont

A

B

C

D

39/104. A kép Hermészt ábrázolja. Melyik betű jelöli a kérükeiont?



1 pont

kőtáblára

ruhakapocsra

agyagedényre

szarkofágra

gyűrűre

1 pont

Meleagrosz

Niobé

Bellerophón

Tüdeusz

1 pont

Julius Caesar

Augustus

Traianus

40/104. Milyen tárgyra vésték a ma ismert legrégebbi latin nyelvű feliratot?

41/104. Az Íliász hősei nem írnak. Az eposzban csak egy hős/nő történetében szerepel
írás. Melyikük az?

42/104. Ki épített könyvtárat Rómában Bibliotheca Ulpia néven?



1 pont

Betűkockákat tűzött a tábla kimélyesztett belsejébe.

Papiruszt helyezett a tábla belsejébe, és arra írt lúdtollal.

Puha viasszal vonta be a tábla kimélyesztett belsejét és abba karcolt az íróvesszővel.

Puha viasszal vonta be a tábla kimélyesztett belsejét és tintával írt a felületre.

Jelöld meg a helyes válaszokat!

1 pont

ultra

ultro

ultrix

ultor

ulterior

ultus

ultio

Párosítsd az összetartozókat!

43/104. A képen egy Kr. e. 5. századi athéni sírból előkerült fa írótábla (deltosz)
maradványait látod. Milyen módon rögzítette tulajdonosa az írást a táblán?

44/104. Mely szavak kapcsolódnak a „túl, túlsó” jelentéshez?



4 pont

4 pont

45/104.

középső minószi
kor

Fönícia phaisztoszi korong püloszi táblák

hieroglifák

lineáris B

lineáris A

betűírás

hieroglifák

lineáris B

lineáris A

betűírás

46/104. Melyik tudós hol működött?

Athén Pergamon Alexandria Rhodosz

Zénodotosz

Kratész

Arisztotelész

Dionüsziosz Thrax

Zénodotosz

Kratész

Arisztotelész

Dionüsziosz Thrax



5 pont

4 pont

Tedd sorrendbe!

47/104. Párosítsd a szavakat a jelentésükkel!

íróvessző papirusz nádtoll írótábla tinta

kalamosz

melan

büblosz

sztülosz

deltosz

kalamosz

melan

büblosz

sztülosz

deltosz

48/104. A görögök a szóbeli híradás különböző fajtáira más-más elnevezést
használtak. Párosítsd össze a görög elnevezést a meghatározással!

hírnök, hírvivő
állami (hivatalos)

hírt továbbító
hírnök

egy üzenetet
általában

hangosan kihirdető
hírvivő

valamely hírt
szóban vivő hírnök,

akinek nagyobb
távolságot kell

minél gyorsabban
megtennie

kérüx

angelosz

hémerodromosz

preszbüsz

kérüx

angelosz

hémerodromosz

preszbüsz



5 pont

Jelöld meg a helyes választ!

49/104. A legkisebb kapja az 1., a legnagyobb az 5. számot!

1. 2. 3. 4. 5.

modius

olla

lacus

capula

orca

modius

olla

lacus

capula

orca



1 pont

Iulius Caesar

Octavianus

Lepidus

Marcus Antonius

1 pont

talapzatán található.

talpán található.

combján található.

50/104. A képen a római történelem egyik leghíresebb feliratos emléke látható, egy
kőbe vésett politikai önéletrajz. Kiről szól?

51/104. Hogyan fejeződik be a mondat? „Az alfabetikus görög írás egyik korai példája a
Mantiklosz-Apollón. A fogadalmi felirat a szobor...”



1 pont

hieroglif írás és démotikus írás

hieroglif írás és ékírás

hieratikus írás és kurzív írás

hieratikus írás és hieroglif írás

1 pont

Philoktétész

Próteszilaosz

Palamédész

Péleusz

1 pont

Démoszthenész

Iszokratész

Lüsziasz

Hérakleitosz

Antiphón

Tedd sorrendbe!

52/104. Hérodotosz a Kr. e. 5. században így írt az egyiptomiak írásáról: „Kétféle írást
használnak, az egyiket szentnek nevezik, a másikat népiesnek.” Melyik két írásmódról
beszélt?

53/104. Melyik görög hősről szól a mondat? „A Trójánál harcoló görög vezérek
hamisított levelet és aranyat rejtettek a sátrába, így keverték abba a gyanúba, hogy
Priamosz megvesztegette, és ezért sürgeti a békét.”

54/104. Melyik a kakukktojás?



5 pont

Hiányzó szavak

4 pont

55/104. Melyik melyiket eszi? Tedd sorrendbe, a csúcsragadozó kapja az 1. számot!

1. 2. 3. 4. 5.

vulpes

gallina

lupus

folium

eruca

vulpes

gallina

lupus

folium

eruca

56/104. A(z) (a)....................... a ma használatos könyv őse. Legkorábbi leírása a(z) (b).......
századból származik, de a(z) (c)...........................-t csak a(z) (d)........ századtól szorította
ki.

a b c d

első

negyedik

papirusztekercs

kódex

első

negyedik

papirusztekercs

kódex



4 pont

Válaszd ki a helyes válaszokat!

57/104. Az egyiptomi hieroglif írás (a)_____________, mert az írásjegyek többsége
különböző élőlényeket vagy tárgyakat ábrázol, de nem (b)____________, ugyanis a
jegyek szerepe általában nem egy-egy (c)_____________, hanem egy vagy több
(d)__________ jelölése.

a b c d

képszerű írás

hang

fogalom

képírás

képszerű írás

hang

fogalom

képírás



1 pont

paletta vörös és fekete festék számára

vizesedény

papirusztekercs

íróvesszőtartó

kis zacskó a festékgolyók tárolására

papiruszegyengető fa

1 pont

kh

kv

psz

ksz

ph

58/104. A domborművön látható férfi az egyiptomi írnokok jellegzetes felszerelését
tartja a jobb vállán. Milyen tárgyakból állt ez a felszerelés?

59/104. Milyen hangértéke lehetett az „X” jelnek különböző görög ábécékben?



1 pont

Diomédész

Aiasz

Odüsszeusz

Patroklosz

Phoinix

Nesztór

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

lupi

luci

ludi

lugi

luti

Jelöld meg a helyes választ!

60/104. Az Íliász 9. énekében Agamemnón követeket és ajándékokat küld
Akhilleuszhoz, hogy kiengesztelje. Kik a követség tagjai?

61/104. Melyik szó áll Dativusban?



1 pont

A provincia helytartója és két írnoka (kezükben papirusztekerccsel) fogadják az új kérelmezőt.

Színészek fognak felolvasni a papirusztekercsre írt versekből, az egyik néző éppen megérkezik.

A piacfelügyelő és két számadótisztje (papirusztekerccsel) fogadja a bevásárlótáskával ábrázolt
polgárt.

Tanár és két diákja (kezükben egy-egy papirusztekercs) üdvözlik az iskolába érkező diákot (egyik
kezében iskolatáska).

1 pont

fényjelekkel, Livius

fényjelekkel, Polübiosz

gyorsfutárokkal, Polübiosz

gyorsfutárokkal, Livius

62/104. A képen római kori dombormű látható (Kr. u. 180 körül). Kiket, milyen jelenetet
ábrázol?

63/104. Hogyan adták hírül a gallok, hogy Hannibal átkelt az Alpokon, és ezt melyik
történetírótól tudjuk?



1 pont

Olaszország

Románia

Ciprus

Görögország

1 pont

Arra, hogy a perzsák és a spártaiak asszírul leveleztek egymással, mert ez volt a közvetítő nyelv.

Arra, hogy a perzsák a mezopotámiai ékírást vették át, és a perzsa nyelvű levél így volt lejegyezve.

Arra, hogy a perzsák asszírul beszéltek.

1 pont

perzsa postaállomás

egyiptomi hírnöki jelvény

perzsa lovas hírvivők szervezete

görög hírnökök ruházata

Párosítsd!

64/104. A híres római költőt, Ovidiust száműzték Rómából. Melyik mai ország területén
van az a város, ahol „Levelek Pontusból” című gyűjteménye született?

65/104. Thuküdidész írja, hogy az athéniak a peloponnészoszi háború idején elfogtak
egy Spártába igyekvő perzsa követet, akinél „asszír betűs” felirat volt, amit
lefordítottak és elolvastak. Mire utal az „asszír betűs” kifejezés?

66/104. Mit jelöl az "angaréion" kifejezés?



5 pont

Jelöld meg a helyes válaszokat!

1 pont

az elhasználódott régi könyvtekercsek másolása.

az elkobzott könyvtekercsek tulajdonosainak másolatok készítése.

a Muszeionban dolgozó tudósok munkáinak másolása.

az alexandriai gazdasági élet dokumentumainak másolása.

régi költők és írók műveiből készült új kiadások másolása.

67/104. Melyik leírás melyik mitológiai személyről szól?

Agamemnon Achilles Calchas Ulysses Nestor

Senex magnae
eloquentiae.

Iuvenis celeribus
pedibus.

Vir callidus
dolorum
inventor.

Rex
potentissimus
Graecorum.

Futurorum
eventuum
nuntius.

Senex magnae
eloquentiae.

Iuvenis celeribus
pedibus.

Vir callidus
dolorum
inventor.

Rex
potentissimus
Graecorum.

Futurorum
eventuum
nuntius.

68/104. Melyik állítás igaz? Többet is választhatsz. Alexandriában a Nagy Könyvtárban
rengeteg másoló írnok dolgozott. Feladatuk volt…



1 pont

papír

cseréptöredék

vászon

üveglap

papirusz

mészkőszilánk

csont

bambuszlapok

fémlemez

fakéreg

1 pont

nyílvessző

fésű

piramis

tükör

kutya

hajó

Írd be a rövid választ!

69/104. Az alábbi íráshordozók közül jellemzően melyek voltak használatban az ókori
Egyiptomban?

70/104. A phaisztoszi korongon körbefutó rejtélyes feliratot a mai napig nem sikerült
megfejteni. Az agyagkorongon több mint 40 egyedi jelet lehet elkülöníteni: az alábbi
hat példa közül három NEM szerepel rajta – válaszd ki őket!



1 pont

delta

1 pont

5, 10, 2, 12

71/104. A szavakból ugyanannak a görög betűnek a neve hiányzik – melyik az?
...torkolat, ...izom, ...vágány

72/104. A mondatokból hiányzó számokat írd le számjegyekkel, egymástól vesszővel
és szóközzel elválasztva egymás mellé! (Így: 1, 2, 3, 4) „A rómaiak törvényeiket először
a Kr. e. .....-dik században foglalták írásba. A munkával ..... férfit bíztak meg, akik ..... év
alatt végezték el a feladatot. Az összegyűjtött jogszabályokat ..... táblára vésve a
fórumon állították ki.”



1 pont

diploma

73/104. A képen a katonai szolgálatot igazoló dokumentum látható, amelyet a római
veteránok kaptak. Mi a latin neve?



1 pont

Thot

Hiányzó betűk

1 pont

ieau

Jelöld meg a helyes választ!

74/104. Hogy hívták Egyiptomban az írás, a tudományok és a bölcsesség
páviánformájú istenét?

75/104 Hárombetűs szavak meghatározásait olvashatod alább. Minegyik l-lel kezdődik
és x-re végződik. Melyek a hiányzó középső betűk? Sorrendben szóköz nélkül írd le
egymás után! "Cinis vel umor cineri admixtus": L_X; "Recepta consuetudo vel ius
scriptum": L_X; "Fraus vel dolum": L_X; "Splendor vel dies": L_X



1 pont

A

B

C

D

E

F

76/104. Hol található ez a felirat? „Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”



1 pont

a Római Birodalom hivatalos postai szervezete

a római írnokokat képző iskola

római hírnökök és követek hivatali karrierje

napi híreket közlő római állami kiadvány

1 pont

tréfás szerelemi varázslás.

a csésze ellopása ellen óv.

egy Homérosz-idézet.

1 pont

Itt volt az ókor egyik legnagyobb könyvtára.

Itt került elő nagy mennyiségű görög nyelvű papirusz.

Itt találták föl a papiruszkészítést.

Innen exportálták az ókor legjobb minőségű tintáját.

77/104. Mi volt a „cursus publicus”?

78/104. Hogyan fejeződik be a mondat? „Az egyik legkorábbi görög alfabetikus
nyelvemlék, a Nesztór-csésze felirata...”

79/104. Miről nevezetes az egyiptomi Oxyrhynchos (Oxürhünkhosz)?



1 pont

ugyanannyi könyvtekercset tartalmazott, mint amennyit ma az OSZK törzsgyűjteménye

kb. negyedannyi könyvtekercset tartalmazott, mint amennyit ma az OSZK törzsgyűjteménye

kb. tizedannyi könyvtekercset tartalmazott, mint amennyit ma az OSZK törzsgyűjteménye

kb. másfélszer annyi könyvet tartalmazott, mint amennyit ma az OSZK törzsgyűjteménye

Párosítsd!

5 pont

Igaz vagy hamis?

80/104. Hogyan fejeződik be a mondat? „Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
törzsgyűjteménye kb. 3 millió könyvet tartalmaz. Az alexandriai Nagy Könyvtár kétszáz
évvel az alapítás után már ….”

81/104. Kösd össze a főnevet a jelzőjével!

torrens densa fertilis assiduus secundus

ager

imber

sol

ventus

nebula

ager

imber

sol

ventus

nebula



1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

Jelöld az összetartozókat!

82/104. Korinthosz kezdőbetűjét az archaikus korinthoszi írásban a később kiveszett
koppa betűvel jelölték.

83/104. A görögök már a hellénisztikus korban ismerték a gyorsírást.

84/104. A mükénéi kori lineáris B írás a szótagjeleken kívül néhány piktogramot is
használt.

85/104. A mükénéi kori lineáris B írás szótagírás volt.



7 pont86/104. Kihez mi tartozik?

Hermész Mnémoszüné Peithó Apollón

ékesszólás

meggyőzőerő

emlékezet

hírnökök

tolmácsok

jósok

dalnokok

ékesszólás

meggyőzőerő

emlékezet

hírnökök

tolmácsok

jósok

dalnokok



3 pont87/104. A hieroglif írás megfejtéséhez kulcsot adó Rosette-i kőre két nyelven és
háromféle írásmóddal vésték fel ugyanazt a szöveget. Jelöld, hogy milyen
kombinációban szerepelnek a kövön a feliratok!

egyiptomi nyelv görög nyelv

hieroglif írás

görög írás

démotikus írás

hieroglif írás

görög írás

démotikus írás



5 pont

Hiányzó szavak

5 pont

88/104. Ovidius egyik művében elhagyott hősnők írnak képzeletbeli („fiktív”) levelet az
őket elhagyó férfiaknak. Párosítsd össze őket! (Vigyázz: van hős, aki két nőt is képes
volt elhagyni.)

Thészeusz Aeneas Iaszón Parisz

Hüpszipülé

Dido

Ariadné

Oinóné

Médeia

Hüpszipülé

Dido

Ariadné

Oinóné

Médeia

89/104. Illeszd be a szavakat a megfelelő helyre! A helyes válasz a szavak betűjelei
sorrendben, szóközök nélkül. „(a) ..... quidem nihil interest, (b) ..... consilii capias,
emigresne hac domo (c) ..... maneas. Ego (d) ..... manebo, domum servabo et polliceor
pecora mihi curae (e) ..... esse.”

a b c d e

quid

futura

hic

mea

an

quid

futura

hic

mea

an



Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

a pun (föníciai) nyelvet közvetítő nyelvként használva kereskedtek.

bennszülött tolmácsok segítségével érintkezve kereskedtek.

minden közvetítő nyelv nélkül, teljes némaságban cseréltek árut.

a görög nyelvet közvetítő nyelvként használva érintkeztek.

1 pont

A görög sereg összeállt, holnap útra kelnek Trójába, Agamemnón reméli, hogy mielőbb hazatér.

A sereg a széljárás miatt nem tud útra kelni Trójába, ezért áldozatot fognak bemutatni az
isteneknek. Agamemnón szeretné, ha a családja is részt venne az ünnepségen.

Agamemnón egy jóslat miatt magával szeretné vinni Trójába fiát, Oresztészt, ezért azt kéri
feleségétől, küldje fiukat a görög táborba.

Akhilleusz feleségül fogja venni lányukat, Iphigeneiát. Agamemnón ezért azt kéri feleségétől,
küldje lányukat a görög táborba.

90/104. Hogyan fejeződik be a mondat? „Hérodotosz szerint a karthagóiak a
Gibraltáron túl lakó afrikai törzsekkel...”

91/104. Amikor a görög sereg Auliszban táborozott, Agamemnón levelet küldött
feleségének, Klütaimnésztrának. Mi állt a levélben?



1 pont

capitalis quadrata

kurzív

unciális

karoling minuszkula

1 pont

tűzjellel

fehér füsttel

fehér zászlóval

kürtszóval

Válaszd ki a helyes válaszokat!

92/104. Milyen típusú írás látható a képen?

93/104. Vergilius Aeneis c. eposzában mivel jelezték a Trója közelében rejtőző görög
hajók Szinónnak, hogy nyissa ki a falovat?



1 pont

Pindarosz

Bakkhülidész

Hérodotosz

Szophoklész

Menandrosz

1 pont

Cicero

Plautus

Vergilius

Plinius

Catullus

Melyik szó hová illik?

94/104. Melyek azok a görög szerzők, akiknek műveit (idézeteket kivéve) csak
papiruszokról ismerjük?

95/104. Melyik római szerzőnek maradtak fönn magán- ill. hivatali levelei?



5 pont

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

Kr. e. 8. század közepe

Kr. e. 7. század közepe

Kr. e. 6. század közepe

96/104. Pridem a)...... toto orbe terrarum inveniebantur, sed hodie b) ...... in Oriente
Medio, in c) ...... et planis Eurasiae et d) ...... America Septentrionali e) .........

a) b) c) d) e)

tantum

silvis

in

lupi

vivunt

tantum

silvis

in

lupi

vivunt

97/104. Tacitus szerint az etruszkok a korinthoszi Démaratosztól tanulták a betűvetést.
Mikorra tehető Démaratosz itáliai útja?



1 pont

phaléroni Démétriosz

Mohamed próféta

Omar kalifa

1 pont

Periklész

Kritiasz

Eukleidész

Kimón

Írd be a rövid választ!

1 pont

Tiro

1 pont

akkád

98/104. A legenda szerint ki égettette fel az alexandriai könyvtárat a következő
felkiáltással: „Ha azokban a könyvekben az van, ami a Koránban, akkor fölöslegesek;
ha pedig más van, akkor veszedelmesek, e szerint meg kell semmisíteni őket.”

99/104. Kinek a nevéhez fűződik az az írásreform Athénban, amelynek keretében
hivatalossá tették az ión ábécét és bevezették az éta és ómega betűk használatát?

100/104. Egy név hiányzik a mondatból: „Cicero titkára, ....... lejegyezte beszédeit, a
szónok halála után pedig kiadta levelezését.”

101/104. Milyen nyelven íródtak az Amarna-levéltár dokumentumai?



1 pont

acta diurna

1 pont

abecedária

Melyik szó illik a mondatba?

1 pont

novem

novum

novos

novies

novas

Beküldés

Biztosan bekülditek a megoldást?

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

102/104. „Hivatalba lépése után elsőként Caesar hozott rendeletet, hogy minden
ügyet, amelyet akár a senatusban, akár a nép színe előtt tárgyalnak, írásba foglalva
tegyenek közzé.” – írja Suetonius. Mi volt e közleményeknek a latin neve? (Két szó)

103/104. Mi a neve azoknak a feliratoknak, amelyek a görög ABC betűinek
felsorolásából állnak?

104/104. Censores eo anno de senatu .......... senatores eiecerunt, duos quia adulterium
commiserunt, septem propter negligentiam deorum.

 Űrlapok
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