
Az osztályozó vizsga követelményei 

Latin örökségünk tantárgyból 

 

A vizsga szerkezete és jellemzői: 
  

Tantárgy A vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése 

  
latin 
örökségün
k 

  Írásbeli Szóbeli Gyak. Tanév végi osztályozó Egyéb osztályozó Javító 

Időtartam 45 perc 10 perc -             

  
  
Aránya az értékelésben 

  
  
50% 

  
  
50% 

  
  
- 

80%-tól jeles (5) 80%-tól jeles (5) 90%-tól jeles (5) 

65-79% jó (4) 65-79% jó (4) 75-89% jó (4) 

50-64% közepes (3) 50-64% közepes (3) 60-74% közepes (3) 

30-49% elégséges 
(2) 

30-49% elégséges 
(2) 

40-59% elégséges 
(2) 

0-29% elégtelen (1) 0-29% elégtelen (1) 0-39% elégtelen (1) 

  
Egyéb jellemzők 

  Felkészülési 
idő 30 perc 

       

  

  

A továbbhaladás feltétele: a javító vagy osztályozó vizsga mindkét összetevőjének el kell érnie az elégséges (2) szintet. 
 

 

  



 

5. évfolyam 

 

- Az időszámítás 

- Tájékozódás a térképen: az ókori Görögország és főbb Róma helyszíneinek azonosítása 

- A görög-római teremtéstörténet és istenvilág 

- Az olümposzi és egyéb istenek, félisteni hősök (Prométheusz, Thészeusz, Héraklész) azonosítása, felismerése attributumaik alapján 

- A trójai háború és hősei 

- Odüsszeusz kalandjai 

- Az Argonauták 

- Aeneas 

- Róma alapításának mondái 

- A királyok kora a mondák tükrében 

- A latin kiejtés szabályai, olvasás 

Memoriter: 40 latin mondás vagy kifejezés, Pater noster, Agnus Dei 

 

 

  



6. évfolyam 

 

- Topográfia:   

tájékozódás a Mediterraneumban  az Ószövetség helyszínei 

     a Római birodalom provinciái 

     Pannonia  városai és a limes vonala 

- Római élet:  

- család, és mindennapok 

- falu és város (Pompei) 

- ünnepek, szórakozások 

- A Római birodalom: 

- az állam irányítása, hivatalok 

- utak és határok 

- provinciák 

- Pannonia és római emlékei 

- Az antik és a keresztény templom 

- A kereszténység latinitása: az egyházi élet fontosabb görög-latin kifejezései 

- Legendák (Szent Gellért, Szent István) és krónikák (honfoglalás, kalandozások, Árpád-kor) 

- A humanizmus és a reneszánsz latinsága 

- Mátyás király és udvara (népmesék, anekdoták) 

Memoriter: 40 latin mondás és kifejezés, Ave Maria, Laus Pannoniae 

 


