
Pannon Versenyjátékok 2022/2023 

Aenigmata Latina minores, 1. forduló 

 

A feladatlap négy részből áll. Mindegyik rész feladatai egy képhez kapcsolódnak. Figyeld meg 

a képeket és kövesd a feladatok utasításait! A megoldáshoz használhatsz nyomtatott vagy 

internetes szótárakat, kézikönyveket, bármilyen internetes forrást. 

 

I. Ara Pacis: a Béke oltárának egyik domborműve Rómában 

 
 

1. Fordítsd le a szöveget! (A zárójelek az. I.2. feladathoz kapcsolódnak.) 

In medio sedet mulier (….) in saxo cum duobus infantibus (……..). Ea est Tellus. Duae feminae 

eam circumdant, quae auras repraesentant: una (….) acclinat ad cycnum, altera (….) ad cetum. 

Subter saxum animalia videmus: bovem (….) et ovem (….). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. A képen betűk jelölnek különböző képelemeket. Melyik betű melyik képelemet jelöli? 

Írd be a szövegbe a betűket a megfelelő szavak utáni zárójelek közé! 

 



3. Válaszolj a latin kérdésekre latinul egyetlen igealakkal! 

a) Quid facit bos? ………………………………………….. 

b) Quid facit ovis? …………………………………………. 

 

4. Melyik szó nem jelenti, hogy „föld”? Karikázd be a betűjelét! 

a) tellus 

b) terra 

c) humus 

d) latus 

e) solum 

 

II. Ara Pacis: a Béke oltárának egy másik domborműve Rómában 

 

 

1. Válaszolj a latin kérdésekre latinul egy-egy számnévvel! 

a) Quot homines sunt in effigie? ……………………… 

b) Quot animalia sunt in effigie? ……………………… 

 

2. Mit ábrázol a kép? Karikázd be a válasz betűjelét! 

a. processus ad sacrificium 

b. pastores cum armento 

c. chorus iuvenum 

d. mercatores in foro 

 

 

 



 

III. Egy korinthoszi vázakép kiterített rajza: Amphiaraosz búcsúja 

 

 
 

1. A képen egy híres görög jós, Amphiaraosz éppen háborúba indul és elbúcsúzik a 

családjától. Figyeld meg a képet! Állapítsd meg, igazak vagy hamisak az alábbi állítások! 

A válaszodat a mondatok mellé írd: I (igaz), H (hamis)! 

a) Feminae albam, viri atram cutem habent. 

b) Duo equi currum trahunt. 

c) Noctua volat super unum equorum. 

d) Echinus serpit subter bellatorem. 

e) Duae lacertae sunt in effigie. 

f) Serpens scorpionem arripit. 

 

2. Adj rövid címet a képnek latinul! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Pallasz Athéné és Poszeidón vitáját ábrázoló, domborművel díszített drágakő 



 

1. Az alábbi szöveg a két isten viszályát beszéli el. Illeszd be a szavakat a szöveg megfelelő 

helyére! 

primus, dedit, enim, inter, ex, quae, terram, quia, Iovis 

 

Olim certatio erat a) ……………… Minervam et Neptunum: Quis b) ……………. oppidum in terra 

Attica condit? Iovem iudicem sumpserunt. c) ……………. Minerva primum in Attica oleam sevit, 

d) ……….. adhuc in Acropoli stat, Iuppiter ei e) …………… suffragium. Neptunus iratus f) 

……………….. coepit irrigare, sed Mercurius g) …………………. iussu id prohibuit. Itaque Minerva 

oppidum condidit et h) ………… suo nomine appellavit Athenas: Graece i)………… Minervam 

Athenam vocant. 

 

2. Milyen állatokat látsz a képen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Melyik/melyek ezek közül Pallasz Athéné állata(i)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Az istennőnek van másik szent állata is, amellyel gyakran ábrázolják, de ezen a képen 

nem szerepel. Melyik az? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


