
      
Aenigmata Latina, maiores döntő – pontozás 

 

Fordítás 

A szöveg 25 szakaszból áll. Minden szakasz legfeljebb 3 pontot ér. A szöveg összesen tehát 25x3, 

azaz 75 pontot. 

Egy szakaszra 

3 pont jár, ha a fordítás kifogástalan (természetesen szinonimák és a megoldásban megadottól eltérő, 

de egyenértékű szerkezetek nem csökkentik a pontszámot). 

2 pont jár, ha kisebb hiba van benne (pl. nem szerencsés jelentést választott, egyes és többes számot 

keverte, kihagyott egy szót), de értelmes a fordítás, és beleilleszkedik a szövegösszefüggésbe. 

1 pont jár, ha a fordítás hibás (nem értelmes, nem illeszkedik a szövegösszefüggésbe), de van benne 

egy értékelhető elem. Pl. a mondat egyik elemét (egy jelzős szerkezetet / határozót / állítmányt) jól 

fordította, vagy a nyelvtani szerkezetet felismerte, de rosszul szótárazott. 

0 pont jár, ha kihagyta, vagy teljesen rosszul fordította, vagy teljesen magyartalanul (érthetetlenül) 

fogalmazott. 

 

A szakaszok mintafordítással: 

1. Cum Darius Persarum rex cum Scythis bellum gereret, Amikor Dareiosz, a perzsák királya 

háborút viselt a szkíták ellen, 

2. Scythae perpetuo fugiebant a szkíták folyton menekültek, 

3. pugnamque numquam inierunt. és sohasem bocsátkoztak harcba. / sohasem vállaltak csatát. 

4. Exercitum Persarum iam maximis itineribus confectis fessum A perzsa hadsereget, amely az 

igen hosszú menetelés(ek)től / hosszú utak megtétele után (már) kifáradt, 

5. hostes ad fugandum usque illexerunt az ellenség egyre (csak) üldözésre csábította, 

6. et in terras remotas ducebant. és távoli vidékekre csalogatta / vezette. 

7. Post longum tempus Scytharum rex ad Darium mittit legatum, Hosszú idő elteltével a szkíták 

királya követet küldött Dareioszhoz, 

8. qui ferat regi Persarum munera hogy ajándékba vigyen a perzsa királynak 

9. avem, murem et ranam cum quinque sagittis.  egy madarat, egy egeret, egy békát és öt nyilat. 

10. Persae autem oblationes ferentem percontabantur, A perzsák kérdez(get)ték az ajándékokat 

hozó követet, 

11. quidnam eae significarent. hogy mit jelentenek ezek. 

12. Legatus vero nihil aliud sibi mandatum esse dixit, A követ azonban azt mondta, hogy semmi 

mást nem bíztak rá,  

13. quam ut donis traditis celerrime rediret, addiditque: csak hogy miután átadta az ajándékokat, 

igen gyorsan térjen haza, majd hozzátette: 

14. „Si sapientes estis, potestis cognoscere, Ha okosak / bölcsek vagytok, rá tudtok jönni, 

15. quid dona indicare velint.” mire akarnak utalni az ajándékok. 

16. Persis rem consultantibus Amikor a perzsák tanácskozást tartottak az ügyről, 

17. Darii sententia erat Scythas se ipsos et terram et aquam sibi donare Dareiosz véleménye az 

volt, hogy a szkíták magukat, földjüket és vizüket neki ajánlják föl, 

18. ex eo coniectans, quod mus in terra gignatur abból következtetve, hogy az egér a földben 

születik, 

19. et eodem, quo homines vescatur, és ugyanazzal táplálkozik, mint az emberek, 

20. rana in aqua vivat, a béka a vízben él, 

21. avis vero equo consimilis sit. a madár pedig a lóhoz hasonló. 

22. Sagittis dandis denique nuntiant se arma Persis tradere A nyilak átadásával végül azt üzenik, 

hogy leteszik a fegyvert a perzsák előtt, 

23. et a bello discedere velle. és fel akarják adni a háborút. 

24. Sed Gobryas vir Dario familiaris signa e contrario interpretatus est, Gobryas azonban, 

Dareiosz egy közeli barátja ellenkezőleg értelmezte a jeleket, 

25. cuius sententiam aliquanto post etiam Darius rectam esse concessit. és nem sokkal később 

Dareiosz is elismerte, hogy neki van igaza. 

 



Feladatok 

 

1. Jelöld a térképen Szkítiát! 

Helyes jelölés: 1 pont. 

 

2. Milyen szavak fordulnak elő a szövegben az „ajándék” kifejezésére? Sorold fel! 

munus,-eris n.; oblatio,-onis f.; donum,-i n. 

A három szó felsorolása szótári alakkal vagy a szövegben szereplő alakban: 3 pont. (Szavanként 1 

pont.) 

 

3. A történet alapján jellemezd a szereplőket! Adj latinul jelzőket nekik! (Ne felejtsd el 

egyeztetni!) Példák: 

Scythae callidi 

Persae assidui 

Darius insipiens 

Gobryas sapiens 

 

Minden, a szöveggel összhangban lévő és nyelvtanilag helyes szóalak elfogadható. Szavanként 1 

pont; összesen: 4 pont. 

 

Összpontszám 

 

 Maximális pontszám 

Fordítás 75 

1. feladat 1 

2. feladat 3 

3. feladat 4 

Összesen 83 pont 

 

 
 


