
      
Aenigmata Latina, minores döntő – pontozás 

 

Fordítás 

A szöveg 23 szakaszból áll. Minden szakasz legfeljebb 3 pontot ér. A szöveg összesen tehát 23x3, 

azaz 69 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. Marcus Tullius Cicero iuvenis Marcus Tullius Cicero fiatalkorában 

2. res publicas administrare cupiebat, arra vágyott, hogy az államügyekkel foglalkozzon, 

3. ideo artem oratoriam et philosophiam ezért szónoklattant és filozófiát 

4. ab optimis magistris discere voluit. a legjobb tanároktól akart tanulni. 

5. Itaque in Asiam et Rhodum navigavit. Ígyhát Asiába (Kis-Ázsiába) és Rhodoszra utazott. 

6. Rhodi autem eum artem rhetoricam Apollonius docuit, philosophiam Posidonius. Rhodoszon 

retorikára Apollóniosz, filozófiára Poszeidóniosz tanította. 

7. At Apollonius linguae Romanorum imperitus fuit, De Apollóniosz nem ismerte a rómaiak 

nyelvét / nem beszélt a rómaiak nyelvén, 

8. ideo rogavit Ciceronem, ezért megkérte Cicerót,  

9. ut Graece declamaret. hogy görögül szónokoljon. 

10. Ille vero id libenter fecit, Ő ezt szívesen megtette, 

11. quia ita magister facile eum corrigere potuit. mivel így a tanára könnyen ki tudta őt javítani. 

12. Postquam igitur orationem perfecit, Miután (tehát) befejezte a beszédet, 

13. omnes auditores obstupuerunt az összes hallgatója elképedt, 

14. et certatim eum laudabant. és versengve dicsérte (őt). 

15. Sed Apollonii vultus, dum Cicero orabat, Ám Apollóniosz arca, miközben Cicero beszélt, 

16. nullos sensus expressit, semmilyen érzelmet / gondolatot nem árult el / nem fejezett ki, 

17. post orationem autem diu sedebat cogitabundus. a szónoklat után pedig sokáig gondolataiba 

merülve ült. 

18. Quod Ciceronem sollicitudine affecit, Ez aggasztotta Cicerót, 

19. ideo Apollonius tandem dixit ei: ezért végül Apollóniosz ezt mondta neki: 

20. „Te quidem, Cicero, laudo et admiror “Téged, Cicero, dicsérlek és csodállak, 

21. sed doleo fortunam Graecorum. de siratom a görögök sorsát. 

22. Nam quae sola nobis relicta bona fuerunt, Mert a javak, amik (még) egyedül megmaradtak 

nekünk, 

23. eruditio et eloquentia, nunc per te ad Romanos migrant.” a műveltség és az ékesszólás, most 

általad a rómaiakhoz kerülnek. 

 

Feladatok 

 

1. Jelöld a térképen Rhodosz szigetét!  

Helyes jelölés: 1 pont 

 

2. A szövegben előfordul az „auditor” főnév, amelyik az audio 4 igéből képződött. Keress a 

szövegben legalább két olyan igét, amelyekből ugyanezzel a képzővel (-tor) lehet főnevet 

képezni. Írd le az igét és mellé a képzett főnevet! (Nem a szöveg szavaiból vett példa: curo 1 – 



curator) 

administro 1 - administrator; navigo 1 - navigator; doceo 2 - doctor; rogo 1 - rogator; declamo 1 - 

declamator; facio 3 - factor; perficio 3 - perfector; corrigo 3 - corrector; laudo 1 - laudator; oro 1 - 

orator; exprimo 3 - expressor; sedeo 2 - sessor; admiror 1 - admirator 

 

Bármelyik két helyes szópár elfogadható, szópáronként 1 pont, összesen legfeljebb 2 pont. 

 

3. „At Apollonius linguae Romanorum imperitus fuit.” – Fogalmazd át ezt a mondatot más latin 

szavakkal, hogy ugyanazt jelentse! 

 

Példák: Sed Apollonius non noverat linguam Latinam. / Sed Apollonio lingua Latina ignota erat. / Sed 

Apollonius non intellexit linguam Latinam. 

 

Bármilyen helyes átfogalmazás, amelyik ugyanazt jelenti, mint az eredeti mondat és nyelvtanilag 

helyes, elfogadható. 

Jelentés és nyelvtan tekintetében helyes megoldás: legfeljebb  3 pont. Kisebb hibával: 2 pont. Rossz 

megoldás egy értékelhető elemmel: 1 pont. 

 

Összpontszám 

 

 Maximális pontszám 

Fordítás 69 

1. feladat 1 

2. feladat 2 

3. feladat 3 

Összesen 75 pont 

 

 
 
 


