
Aenigmata Latina minores 2022/23 döntő 

2023. március 3. 14:00 

A feladatlap három részből áll. Mindegyik rész feladatai egy vagy több képhez kapcsolódnak. 

Figyeld meg a képeket és kövesd a feladatok utasításait! A megoldáshoz használhatsz 

nyomtatott vagy internetes szótárakat, kézikönyveket, bármilyen internetes forrást. 

I. Az alábbi görög vázaképen Európé elrablását ábrázolták. 

1. Figyeld meg a képet, és állapítsd meg az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írd 

melléjük: I (igaz), H (hamis)! 

 

a) In pictura tres figurae femineae sunt. 

b) Taurus cum Europa super mare currit vel volat. 

c) Subter taurum sepia et locusta nant. 

d) In mari permultos pisces videmus. 

e) Ante taurum cauda delphini est. 

f) Homo barbatus taurum agitat. 

2. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal! Egy szó fölösleges. 

Europa ……….. filia Agenoris, regis Libyae aut Phoeniciae, ……. Iuppiter in forma 

……………… rapuit et abduxit …… Cretam. Illa huic parti mundi ……………. dedit. 

Secundum alios Europam praedones …………………, quorum ………….. effigiem tauri 

habuit. Rursus secundum aliam fabulam Agenor et Phoenices hanc ……………… ob 

pulchritudinem adaequabant filiae1 regis et occupaverunt. 

a) nomen  b) navis  c) rapuerunt  d) regionem  e) fuit  f) partes  g) tauri  h) quam  i) in   

                                                           
1 adaequo 1 = vmit (acc.) vmivel (dat.) összehasonlít, hasonlónak lát 



 

II. A kép egy római terrakotta domborműről készült. Figyeld meg a képet és a 

magyarázatokat, és válaszolj a kérdésekre latinul! 

   

iuba   

   

 

  frenum 

   

  

 

  ungula 

 

 

 

1. Quid est? Instrumentum, quo equorum ora coercemus. 

…………………………. 

2. Quid est? Lorum freno alligatum, quo equos regimus. 

…………………………. 

3. Quid est? Coma longa in cervice equorum. 

…………………………. 

4. Quot equi trahunt currum in pictura? 

…………………………. 

5. Ubi solebant Romani certamen curruum spectare? 

……………………………………. 

6. Quidnam significat „frenum mordēre”? Elige responsum rectum. 

a) gaudēre b) recusare  c) vincere d) implorare 

7. Quidnam significat „effrenatus”? 

a) placidus b) iratus c) indomitus d) superbus 

habena 



III. A következő képeken négy ókori pénzérme látható. 

1. Írd a pénzérmék alá a rajtuk ábrázolt állat nevét latinul! 

 

A ……………………..      B ………………….        C …………………..      D …………...... 

2. Alább egy görög vázakép részlete és egy római dombormű képe látható. A vázaképen 

ábrázolt tárgy és a domborművön ábrázolt katonai alakzat latinul ugyanarról az állatról kapta 

a nevét. Jelöld meg azt a pénzérmét (betűjelének bekarikázásával), amelyik ezt az állatot 

ábrázolja! 

 

pictura prima 

 

pictura secunda 

3. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő (értelemszerű) latin állítmánnyal! Ügyelj a helyes 

igeragozásra! 

a) Instrumentum musicum, quod in pictura prima videmus, primum Mercurius ………………  

b) In pictura secunda milites muros civitatis ………………………. . 

c) Cervos Diana maxime ……………. . 

d) Animal, quod in pictura „B” videmus, spiculum habet, quo …………… . 

e) Avis, quam in pictura „A” videmus, nomen a nocte ………….. . 

 


