


1 pont

A világra, az emberre, az életre vonatkozó nagy kérdésekkel.

Szövegek elemzésével és magyarázatával.

Matematikai, logikai összefüggésekkel.

Az emberi érzelmek biológiai vonatkozásaival.

2. Mivel foglalkozik a filológia?



1 pont

A

B

C

D

3. Az ókori Nílus-völgy vaktérképét látod. Melyik betű jelöli Alexandriát?



1 pont

Platón

Arisztotelész

Szókratész

Hérakleitosz

Írd be a helyes választ!

1 pont

m

Írd be a helyes választ!

1 pont

ómega

1 pont

Apicius

1 pont

1822

4. Az alábbi filozófusok közül ki NEM foglalta írásba gondolatait?

5. A következő latin szavakból mindegyik helyen ugyanaz a betű hiányzik. Melyik?
de_u_; parti_; _alu_; la_a

6. Melyik görög betű látható a Wikipédia logójában?

7. Ki volt az a Kr. e. 1. század és Kr. u. 1. század fordulóján élt római személy, akinek
nevéhez egy ókori szakácskönyv köthető?

8. Melyik évben fejtette meg Jean-François Champollion az egyiptomi hieroglif írást?



1 pont

G

Párosítsd az összetartozókat!

5 pont

Igaz vagy hamis?

1 pont

Igaz

Hamis

9. Melyik az a betű a latin ábécében, amelyiket a Kr. e. 3. században kezdtek el
használni, és a sorban a görög zéta helyére illesztették?

10. Kösd össze a jelzőket a főnevekkel!

rara rasa doctus sancta magnum

simplicitas

tabula

avis

opus

poeta

simplicitas

tabula

avis

opus

poeta

11. Az Iliasz 24 énekét a görög ábécé nagybetűivel, az Odüsszeia 24 énekét a
kisbetűivel jelölik.



1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

rara

rana

rasa

rota

rata

Jelöld meg a helyes választ!

12. Az úgynevezett Dipülon-váza felirata tökéletes disztichon.

13. A görög betűk számokat is jelöltek.

14. A görög írás kezdettől fogva következetesen balról jobbra haladt.

15. Melyik főnév az alábbiak közül?



1 pont

A palatiumi Apollo-templommal egybeépült könyvtár titkos szobájában.

A palatiumi Apollo-templom kultuszszobrának talapzatában.

A capitoliumi Iuppiter-templom szentélyében.

Augustus saját házában, a Domus Augustában.

1 pont

Calpurnius Piso-féle összeesküvését (Nero császár ellen).

A Catilina-féle összeesküvést (a köztársasági szenátus ellen).

A Brutus-féle összeesküvést (Iulius Caesar ellen).

1 pont

Athéni és spártai politikusok egyeztettek Mélosz szigetén a béke feltételeiről.

Görög és perzsa követek adták át üzeneteiket Mélosz szigetén.

Philipposz makedón király követei tárgyaltak Mélosz vezető tisztségviselőivel.

Athéniak tárgyaltak mélosziakkal Mélosz peloponnészoszi háborúban való részvételéről.

16. Hol helyeztette el Augustus a hitelesnek ítélt Sibylla-könyveket?

17. Melyik politikai összeesküvést leplezték le titkos levelek megszerzése útján?

18. Az ókori történelem egyik leghíresebb diplomáciai tárgyalása az úgynevezett
"méloszi dialógus". Mi történt itt?



1 pont

olyan betű, amelyik két hangot is jelölhet

fogalmat jelölő írásjel vagy kép

egy betű lehető legszebben leírt alakja

kisebb betűk leírásához (véséséhez) használt íróeszköz

Találd meg a helyét!

4 pont

Jelöld meg a helyes válaszokat!

19. Mi az ideogramma?

20. Melyik szó hová illik a mondatban? 'Codex' a) ........ significabat truncum arboris,
mox b) ......... coniunctas, c) ........ hoc verbo praesertim d) ......... e multis paginis
consertum designamus.

a b c d

hodie

olim

librum

tabulas

hodie

olim

librum

tabulas



1 pont

a fáraó követeitől

postagalambok által szállított papirusztekercsekből

a templomfalakra vésett szövegekből és jelenetekből

skarabeuszbogár formájú kövekre vésett feliratokból

papiruszlapokból összeragasztott plakátokról, amelyeket a városok központjában függesztettek ki

1 pont

Pülosz

Knósszosz

Athén

Korinthosz

Thébai

Argosz

Tirünsz

1 pont

Cicero

Plautus

Apuleius

Caesar

Vergilius

Seneca

21. Hogyan értesültek az alattvalók az egyiptomi fáraó nagy tetteiről és egyéb fontos
eseményekről?

22. Mely városokban találtak lineáris B írást tartalmazó táblákat?

23. A felsoroltak közül kik beszéltek és írtak "klasszikus" latin nyelven?



1 pont

zsidók

arabok

görögök

perzsák

egyiptomiak

rómaiak

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

solum

tam

tantum

modo

unum

Párosítsd az összetartozókat!

24. Az alább felsoroltak közül mely népek éltek nagy számban a hellénisztikus kori
Alexandriában?

25. Melyik szó NEM jelentheti, hogy 'csak'?



4 pont26. Melyik képen milyen írástípus látható?

A B C D

unciális

kurzív

karoling
minuszkula

kapitális

unciális

kurzív

karoling
minuszkula

kapitális



4 pont

4 pont

27. Mi a neve a képen látható egyiptomi isteneknek?

1 2 3 4

Hórusz

Ozirisz

Thot

Anubisz

Hórusz

Ozirisz

Thot

Anubisz

28. Pótold a hiányzó szavakat! "A hagyomány szerint Démaratosz, a(z) a)...-i
uralkodócsalád tagja b)...-ba ment, c)...-ban/-ben feleségül vett egy előkelő nőt, és
megtanította a(z) d)...-nak a betűvetést."

a) b) c) d)

Tarquinii

etruszkok

Itália

Korinthosz

Tarquinii

etruszkok

Itália

Korinthosz



4 pont

Írd be a helyes választ!

1 pont

interpres

Jelöld meg a helyes választ!

29. Mit ábrázolnak a képek?

A B C D

szónok

költő

jós

színész

szónok

költő

jós

színész

30. Minek a leírása ez? Írd be a latin szót (egyes szám nominativusban)! Homo
linguarum peritus, qui sermones duarum vel plurium partium, qui diversis linguis
utuntur et alii alios non intellegunt, convertit.



1 pont

A képen látható mitológiai alakokat nevezi meg.

Szerelmes üzenet a lakoma egyik résztvevőjének.

Az ivásról szól: "ma iszom, holnap nem lesz mit."

A józanságra int: "mértékkel igyál, hogy holnap is ihass."

31. A képen egy régi itáliai nyelvemlék látható. A szöveget jobbról balra kell olvasni.
Miről szól?



1 pont

Hórapollón

Athanasius Kircher

Carsten Niebuhr

Theodor Mommsen

Thomas Young

1 pont

Drérosz

Knósszosz

Mükéné

Phaisztosz

1 pont

ión

umber

dór

aiol

attikai

Jelöld az összetartozókat!

32. Az alábbiak közül ki NEM próbálkozott az egyiptomi hieroglif írás megfejtésével?

33. Hol találták a legrégebbi görög törvényfeliratot?

34. Az alábbiak közül melyik NEM görög nyelvjárás?



5 pont

Igaz vagy hamis?

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

35. Párosítsd a szinonimákat!

quiescere comprehendere construere diligere quaerere

rogare

amare

dormire

intelligere

aedificare

rogare

amare

dormire

intelligere

aedificare

36. A mükénéi kori lineáris B írás a szótagjeleken kívül néhány piktogrammot is
használt.

37. Görög szentélyekben szokás volt feliraton tájékoztatni az oda látogatót a szentély
területén betartandó szabályokról.



1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

Párosítsd!

4 pont

Írd be a helyes választ!

38. Cicero tanult ugyan görögül, de sosem tanult meg annyira, hogy görögül tartson
szónoklatot.

39. Az egyiptomi Alexandriát Nagy Sándor egy korábbi görög település helyén
építtette föl.

40. Mit jelent az 'animus' főnév a következő latin mondatokban?

bátorság lélek szándék vélemény

Plato dixit animos
hominum
immortales esse.

Meo quidem animo
tu recte fecisti.

Minerva animum
addidit Graecis, ut
fortiter certarent.

In animo est mihi
ad Italiam
navigare.

Plato dixit animos
hominum
immortales esse.

Meo quidem animo
tu recte fecisti.

Minerva animum
addidit Graecis, ut
fortiter certarent.

In animo est mihi
ad Italiam
navigare.



1 pont

osztrakon

1 pont

Cicero

1 pont

nyelvjárás

1 pont

Septuaginta

Jelöld meg a helyes válaszokat!

1 pont

latitudo

lătus

lātus

lator

Latinus

Jelöld meg a helyes választ!

41. Mi a görög elnevezése az athéni szavazócserepeknek, amelyekre a polgárok annak
a személynek a nevét írták, akit száműzni akartak Athénból?

42. Kinek mondta ezt Apollóniosz, a kiváló görög retorikatanár? "Dicsérlek és
csodállak, de aggaszt Görögország sorsa. Mi, görögök, már csak a műveltségünkkel
és ékesszólásunkkal dicsekedhetünk, most a te személyedben ez is a rómaiaké lesz."

43. Mit jelent ez a szó: dialektus?

44. Hogy nevezik az Ószövetség görög fordítását?

45. Az alábbiak közül mely szavak tartoznak a "széles" jelentéskörébe?



1 pont

Kr. e. 7. század

Kr. e. 6. század

Kr. e. 5. század

Kr. e. 4. század

1 pont

Trónok harca

300

Trója

Gyűrűk ura

1 pont

A görög történelem eseményeit kronologikus rendben felsoroló felirat, amelyet Parosz szigetén
találtak.

Parosz szigetének történetét összefoglaló prózai mű.

Egy Parosz szigetéről származó névtelen költő epikus műve.

A paroszi Aszklépiosz-templomban talált felirat, amely a szentélyhez kapcsolódó gyógyulás-
történeteket tartalmazza.

46. Az athéni arkhónok (vezető tisztségviselők) listája egy márványsztélé darabjain
maradt fenn. Melyik évszázadban voltak arkhónok a listán szereplő legrégebbi
személyek?

47. Az ókori görögök hegycsúcsokra telepített fáklyák fényjeleivel képesek voltak
például egy jó hírt sok száz kilométer távolságra eljuttatni. Aiszkhülosz Agamemnón
című tragédiájának elején a mükénéi királyi palota tetején kémlelő őr ezen az úton
tudja meg a jó hírt: Trója elesett. Melyik népszerű film jeleníti meg a hegycsúcsokra
telepített fáklyás kommunikációt?

48. Mi a "Paroszi krónika"?



1 pont

a knidoszi Aphrodité-templomon

a szunioni Poszeidón-templomon

a pharoszi világítótornyon

az ostiai színházon

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

paulum

paulo

paulatim

paula

pallium

pallio

Igaz vagy hamis?

1 pont

Igaz

Hamis

49. Melyik épületen volt olvasható ez a felirat? "A knidoszi Szósztratosz, Dexiphanész
fia, a hajósok épségéért a megmentő isteneknek."

50. Melyik szó illik a mondatba? Aegrota eram, sed coepi ........ animum viresque
resumere.

51. A kopt nyelv a három évezreden át fejlődött egyiptomi nyelv végső szakasza.



1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

Jelöld meg a helyes választ!

52. A „kopt” kifejezés a görög aigyptios ’egyiptomi’ szóból származik, az pedig az
egyiptomi Hut-ka-ptah névből, amely a memphiszi Ptah isten templomát jelölte.

53. Egyiptomban csak a kereszténység felvétele után beszéltek és írtak koptul, az
ókori kopt források között már nincsenek pogány szövegek.

54. Az egyiptomi írás más rendszereihez hasonlóan a kopt írás sem jelöli a
magánhangzókat.



1 pont

passer

turdus

columba

alcyon

sciurus

Írd be a helyes választ!

1 pont

Nesztór

1 pont

Platón

1 pont

6

55. Melyik a kakukktojás?

56. Melyik epikus hősről szól az idézet? "Pülosz zengőszavú szónoka..., nyelvéről a
beszéd, mint színméz, édesen ömlött."

57. Az alábbi írással kapcsolatos szavakból kimaradt egy-egy betű, amelyek
összeolvasva egy személynevet adnak ki. Ki ő? e_istula, írnokpa_etta, gr_ffito, _abula,
dial_gus, osztrako_

58. Tarquinius Priscus király egy öregasszonytól megvásárolt három könyvet, amelyek
jóslatokat tartalmaztak. Előbb azonban ennél többet ajánlottak föl neki, és amikor
visszautasította a vásárlást, az öregasszony tűzbe vetett néhányat a felajánlott
könyvek közül. Hány könyv lett a tűz martaléka? (Egy számjegyet írj be!)



1 pont

10

Párosítsd!

5 pont

Jelöld meg a helyes válaszokat!

59. Egy paidagógosz rabszolga iskolába kísér három arisztokrata athéni fiútestvért. Ő
viszi a fiúk iskolai felszerelését, köztük a legkisebb fiú diptükhonját, a középső
triptükhonját és a legidősebb pentaptükhonját. Összesen hány deltosz van a
paidagógosznál? (Egy számot írj be!)

60. Melyik kérdéshez melyik válasz tartozik?

Lego. Nolae. Vergilium. Hora sexta.
Latinam et
Graecam.

Ubi natus es?

Quam linguam
loqueris?

Quid facis, cum
otium habes?

Quem
scriptorum
maxime diligis?

Quando soles
cenam habere?

Ubi natus es?

Quam linguam
loqueris?

Quid facis, cum
otium habes?

Quem
scriptorum
maxime diligis?

Quando soles
cenam habere?



1 pont

Kedves Barátnőm, meghívlak a szülinapi bulimra …

Kedves Nővérkém, férjem megengedte, hogy hozzád utazzak, mert el akarok mondani valamit,
csak neked …

Kedves Barátom, figyelmedbe ajánlom ezt a fiatalembert, szerintem tökéletesen alkalmas az
állásra…

Tisztelt Ügyfelünk, vegye át nyereményét...

61. A képen az ún. vindolandai táblák láthatók. A táblákon Kr. u. 1-2. századi
magánlevelek olvashatók. Mely állítások igazak? Van közöttük olyan levél, amelynek
modern változata kezdődhetne így:



1 pont

A könyvtár a kis-ázsiai Kolophónban épült.

Ez volt a Római Birodalom harmadik legnagyobb könyvtára.

Mintegy százezer tekercset őriztek benne.

A Kr. u. 2. században épült.

Asia provincia proconsulának, Celsusnak a tiszteletére építtette a fia.

62. A képen "Celsus könyvtárának" homlokzatát láthatod. Jelöld be a könyvtárral
kapcsolatos igaz állításokat!



1 pont

királyi származású

apja nevének kezdőbetűje: P

jósképességekkel rendelkezik

férfi módra vesz részt a harcokban

rabszolgasorsra jut

Jelöld meg a helyes választ!

63. Kasszandra az Assassin’s Creed Odyssey számítógépes játék (Ubisoft 2018) egyik
karaktere, a játék képzeletbeli háttere a peloponnészoszi háború. Azonos nevű híres
elődje is egy háború idején élt. Melyik állítás igaz mindkettőjükre?



1 pont

calor

rubor

nītor

fulgor

sopor

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

koszorú

díszes köpeny

bot

címerpajzs

1 pont

logikai viszonyt jelző írásjel

egy adott hangalakú szót jelölő írásjel

fogalmat vagy tárgyat jelölő írásjel

egy összetett gondolatot képszerűen megjelenítő írásjel

64. Melyik ige az alábbiak közül?

65. Mi volt a hírnökök megkülönböztetett státuszát jelző tárgy?

66. Mi a logogramma?



1 pont

Jobb, ha Dareiosz visszafordul, mert ezen a vidéken úgyis csak madarakat, egereket és békákat
talál, hiába vadássza le őket, attól nem fog jóllakni.

A madár a lovakat jelképezi, az egér a földet, a béka pedig a víz jelképe, tehát a szkíták ezzel jelzik,
hogy átadják Dareiosznak az országukat, a nyílvesszők pedig fegyverletételre utalnak.

Ha a perzsák nem tudnak elrepülni, mint a madár, vagy földbe bújni, mint az egér, vagy a víz alá
merülni, mint a béka, akkor nyilakkal fogják elpusztítani őket.

A madár elfogja az egeret és a békát, ahogy Dareiosz is legyőzi majd a szkítákat, de öt év múlva a
szkíták mindezért nyilaikkal bosszút fognak állni.

1 pont

logopédia

pirográfia

filológia

rétorika

Írd be a helyes választ!

1 pont

mnbt

Igaz vagy hamis?

67. Hérodotosz elmeséli, hogy Dareiosz perzsa király hadjáratot folytatott a szkíták
ellen, de ők hosszú üldözés után sem vállaltak csatát. Küldtek ellenben hozzá egy
követet, aki átadott a nagykirálynak egy madarat, egy egeret, egy békát és öt
nyílvesszőt. Mit akart ezzel üzenni a szkíta uralkodó?

68. Az alábbi tudományágak közül melyik nem foglalkozik a beszéddel?

69. Milyen betűk hiányoznak? Találd ki a szó meghatározásából! A hiányzó betűket írd
le egymás mellé szóköz nélkül! fa_a: quod nuntiatur; fa_a: templa; fa_a: semen plantae
edule; fa_a: sortes



1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

1 pont

Igaz

Hamis

Jelöld meg a helyes választ!

70. Az egyiptomi kopt egyház liturgiájában ma is van szerepe a kopt nyelvnek.

71. A mai kopt keresztények koptul beszélnek.

72. A kopt nyelvnek nagy szerepe volt a hieroglif írás megfejtésében.

73. Az egyiptomi és a görög nyelv ugyanabba a nyelvcsaládba tartozik.



1 pont

urbs

oppidum

vicus

pratum

pagus

Jelöld az összetartozókat!

7 pont

74. Melyik NEM jelöl települést?

75. Az alábbi állítások közül melyik jellemző az egyiptomiakra, és melyik a görögökre?

Egyiptomi Görög

Betűírást használtak.

Az írnokok nagy tekintélyű
társadalmi csoportot alkottak.

Fogalom-, szó- és szótagjeleket is
alkalmazó összetett írást
használtak.

Egy másik nyelvre kitalált
írásrendszert alkalmaztak a saját
nyelvükre.

Az egyik legrégebbi ismert írás az
övék.

Az írásukat gyorsan, gyerekként
is meg lehetett tanulni.

Történetük egy hosszú
szakaszában semmilyen írást
nem használtak.

Betűírást használtak.

Az írnokok nagy tekintélyű
társadalmi csoportot alkottak.

Fogalom-, szó- és szótagjeleket is
alkalmazó összetett írást
használtak.

Egy másik nyelvre kitalált
írásrendszert alkalmaztak a saját
nyelvükre.

Az egyik legrégebbi ismert írás az
övék.

Az írásukat gyorsan, gyerekként
is meg lehetett tanulni.

Történetük egy hosszú
szakaszában semmilyen írást
nem használtak.



4 pont76. Melyik kép mit ábrázol?

A B C D

átoktábla

codex

varázsgemma

pergamentekercs

átoktábla

codex

varázsgemma

pergamentekercs



7 pont77. Párosítsd a fogalmakat!

kurzív
írás

Ozymandias névgyűrű
az uralkodó

személyneve
nagy
ház

palotahomlokzat
szent
véset

kartus

Uszermaátré

fáraó

szerekh

hieroglifa

hieratikus

Ré fia

kartus

Uszermaátré

fáraó

szerekh

hieroglifa

hieratikus

Ré fia



5 pont

Párosítsd!

78. A képen egy egyiptomi írnok felszerelésének fából készült modellje látható.
Azonosítsd a részeit!

A B C D E

írnokpaletta

feltekert
papiruszok

ládika

csúsztatható
fedél

vizesedény
rögzítésére
szolgáló terület

írnokpaletta

feltekert
papiruszok

ládika

csúsztatható
fedél

vizesedény
rögzítésére
szolgáló terület



4 pont

Jelöld a helyes válaszokat!

79. Mi tartozik össze?

mare palus silva pascua

bos

ciconia

lupa

delphinus

bos

ciconia

lupa

delphinus



1 pont

a betegségeket okozó ártó lények megnevezésére

a fejezet címek jelölésére

a receptben szereplő összetevők mennyiségének jelölésére

a szövegben szereplő idegen szavak jelölésére

a másolás során elrontott szöveghelyek kiemelésére

1 pont

Odüsszeia

Cicero: Philippikák

Marcus Aurelius elmélkedései

Újszövetség

Seneca: Erkölcsi levelek

80. A képen látható egyiptomi papirusz orvosi feliratot őriz. Minek a jelölésére
használhatták a vörös tintát? Több választ is megjelölhetsz!

81. Jelöld azokat a műveket, amelyek görögül íródtak!



1 pont

görög

thrák

latin

kopt

etruszk

82. Az alábbiak közül mely nyelveket beszélték Itáliában a római hódítás előtti
évszázadokban?



1 pont

A felirat latin nyelvű.

A felirat a Kr. e. 1. századból származik.

Julius Caesar és Augustus tetteit örökíti meg.

A képen látható másolat, az eredeti felirat bronzba volt vésve.

A képen látható példányt Ankarában találták meg.

A feliraton unciális írást használtak.

Írd be a helyes választ!

1 pont

tui

J löld ö ók !

83. Jelöld az igaz állításokat a képen látható felirattal kapcsolatban!

84. A személyes névmás egyik alakja hiányzik a mondatból. Melyik? Care amice, dum
vivo, memoria ... animo non excidet.



Jelöld az összetartozókat!



4 pont85. Kinek a beszédéből származik az idézet?

Cicero Periklész Iszokratész Démoszthenész

"Összefoglalva
kimondhatom:
városunk, úgy,
ahogy van, Hellasz
nevelő iskolája."

"Szörnyű, súlyos
nyavalya látogatta
meg egész
Hellászt. Az egyes
városok
legtekintélyesebb
emberei elárulják a
saját
szabadságukat:
szántszándékkal
döntik magukat
rabságba a
Philipposszal való
vendégviszony,
szövetség, barátság
szép nevével
palástolva azt."

"Ámde, egybegyűlt
atyák, nekem a
magam érdekében
is el kell
mondanom egyet-
mást, és M.
Antonius ellen is
sok mindent."

"Úgy tűnik, a 'hellén'
név nem a
származást, hanem
a
gondolkodásmódot
jelöli, és inkább
azokat nevezzük
helléneknek, akik
műveltségünkben,
nem pedig közös
eredetünkben
osztoznak."

"Összefoglalva
kimondhatom:
városunk, úgy,
ahogy van, Hellasz
nevelő iskolája."

"Szörnyű, súlyos
nyavalya látogatta
meg egész
Hellászt. Az egyes
városok
legtekintélyesebb
emberei elárulják a
saját
szabadságukat:
szántszándékkal
döntik magukat
rabságba a
Philipposszal való
vendégviszony,
szövetség, barátság
szép nevével
palástolva azt."

"Ámde, egybegyűlt
atyák, nekem a
magam érdekében
is el kell
mondanom egyet-
mást, és M.
Antonius ellen is
sok mindent."

"Úgy tűnik, a 'hellén'
név nem a
származást, hanem
a
gondolkodásmódot
jelöli, és inkább
azokat nevezzük
helléneknek, akik
műveltségünkben,
nem pedig közös
eredetünkben
osztoznak."



3 pont86. Mely isteneket jelölik a betűk?

A B C

Irisz

Poszeidón

Amphitrité

Irisz

Poszeidón

Amphitrité



4 pont87. Párosítsd az állításokat a személyekkel!

Phaidra,
Thészeusz,
Hippolütosz

Iphigeneia,
Püladész,
Oresztész

Proitosz, Iobatész,
Bellerophón

Agamemnón,
Klütaimnésztra,

Iphigeneia

A bizalmas levelet
ír B-nek, amelyben
bevádolja C-t, hogy
erőszakot akart
elkövetni ellene. A
levél C halálát
okozza.

A bizalmas levelet
ír B-nek, hogy
utazzon hozzá C-
vel együtt, mert
ebből nagy öröm
és megtiszteltetés
jut osztályrészül C-
nek. A levél C
halálát okozza.

A rábíz egy
bizalmas levelet B-
re, de előtte (ha
netán a levél
megsemmisülne)
fel is olvassa a
jelenlévő C füle
hallatára. A
levéltitok
felfedésének
köszönhetően
menekül meg C a
haláltól.

A bizalmas levelet
küld B-nek C-vel,
amelyben megkéri
B-t: ölje meg C-t. C
nem sérti meg a
levéltitkot, átadja a
levelet, mégis
megmenekül.

A bizalmas levelet
ír B-nek, amelyben
bevádolja C-t, hogy
erőszakot akart
elkövetni ellene. A
levél C halálát
okozza.

A bizalmas levelet
ír B-nek, hogy
utazzon hozzá C-
vel együtt, mert
ebből nagy öröm
és megtiszteltetés
jut osztályrészül C-
nek. A levél C
halálát okozza.

A rábíz egy
bizalmas levelet B-
re, de előtte (ha
netán a levél
megsemmisülne)
fel is olvassa a
jelenlévő C füle
hallatára. A
levéltitok
felfedésének
köszönhetően
menekül meg C a
haláltól.

A bizalmas levelet
küld B-nek C-vel,
amelyben megkéri
B-t: ölje meg C-t. C
nem sérti meg a
levéltitkot, átadja a
levelet, mégis
megmenekül.



4 pont

A képen egy Kr. e. 5. századi athéni sírból előkerült tárgyat látsz. Válaszolj a hozzá
k lódó ké dé k !

88. Párosítsd az állításokat a földrajzi helyekkel!

Aulisz Tirünsz Taurisz Athén

A bizalmas levelet
ír B-nek, amelyben
bevádolja C-t, hogy
erőszakot akart
elkövetni ellene. A
levél C halálát
okozza.

A bizalmas levelet
ír B-nek, hogy
utazzon hozzá C-
vel együtt, mert
ebből nagy öröm
és megtiszteltetés
jut osztályrészül C-
nek. A levél C
halálát okozza.

A rábíz egy
bizalmas levelet B-
re, de előtte (ha
netán a levél
megsemmisülne)
fel is olvassa a
jelenlévő C füle
hallatára. A
levéltitok
felfedésének
köszönhetően
menekül meg C a
haláltól.

A bizalmas levelet
küld B-nek C-vel,
amelyben megkéri
B-t: ölje meg C-t. C
nem sérti meg a
levéltitkot, átadja a
levelet, mégis
megmenekül.

A bizalmas levelet
ír B-nek, amelyben
bevádolja C-t, hogy
erőszakot akart
elkövetni ellene. A
levél C halálát
okozza.

A bizalmas levelet
ír B-nek, hogy
utazzon hozzá C-
vel együtt, mert
ebből nagy öröm
és megtiszteltetés
jut osztályrészül C-
nek. A levél C
halálát okozza.

A rábíz egy
bizalmas levelet B-
re, de előtte (ha
netán a levél
megsemmisülne)
fel is olvassa a
jelenlévő C füle
hallatára. A
levéltitok
felfedésének
köszönhetően
menekül meg C a
haláltól.

A bizalmas levelet
küld B-nek C-vel,
amelyben megkéri
B-t: ölje meg C-t. C
nem sérti meg a
levéltitkot, átadja a
levelet, mégis
megmenekül.



kapcsolódó kérdésekre!

1 pont

deltosz

1 pont

festéknyomok

viasznyomok

vérnyomok

szennyeződés

rozsdafoltok

89. Mi ez? (A görög nevét írd be!)

90. Mi ismerhető fel a vöröses foltokban?



1 pont

A

B

C

D

E

A képen egy fogadalmi sztélé szerepel. Nézzétek meg alaposan és válaszoljatok a
kérdésekre!

91. A képen egy vázát díszítő iskolai jelenet látható. A vázaképen megjelölt tárgyak
közül melyikkel azonos a régészeti lelet?



1 pont

egyiptomi

92. Milyen nyelvű felirat szerepel a sztélén?



1 pont

hieroglif

1 pont

fentről lefelé, jobbról balra

lentről felfelé, jobbról balra

fentről lefelé, balról jobbra

lentről felfelé, balról jobbra

1 pont

a sztélé állítója erős fülfájásban szenvedett, erre keresett gyógyírt

a „fül” hieroglif jegy Szedzsem isten nevét jelzi, az ő tiszteletére állították a sztélét

a fülek ábrázolása azt volt hivatott elősegíteni, hogy a megszólított isten meghallgassa a sztélére
írt könyörgést

Beküldés

Biztosan bekülditek a megoldást?

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

93. Milyen írásmóddal jegyezték le a szöveget?

94. Milyen irányból kell olvasni a feliratot?

95. Mit jelölnek a sztélére karcolt fül-ábrázolások?

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

