
 

 
Tájékoztató a nem szakos latin záróvizsga rendjéről 

az ELTE BTK hallgatói számára 
 
1. A latin záróvizsga (VAN-100, BBN-ALA-001 és ekvivalenciái) 
 
A nem szakos latin záróvizsga, „B” típusú kombinált vizsga: a vizsga írásbeli és szóbeli 
részből áll és az írásbeli rész sikeres teljesítése előfeltétele a szóbeli részen való részvételnek, 
a vizsga eredménye a szóbeli rész eredménye, azonban az írásbeli rész eredménytelensége 
esetén elégtelen. A „B” típusú vizsga esetében az írásbeli rész megelőzi a szóbeli részt. Az 
írásbeli rész sikertelensége esetében a szóbeli vizsgán nem lehet részt venni; a sikertelen 
írásbeli rész egyszer javítható. Sikertelen szóbeli rész esetén a szóbeli részt kell javítani. A 
kombinált vizsgák mindkét részét ugyanabban a félévben kell teljesíteni. A vizsgakurzust 
felvevő hallgatók részére a Latin Tanszék az előírt időkereten belül az ETR-ben 
meghirdeti az írásbeli vizsgaidőpontokat, a szóbeli részre vonatkozó alapinformációkkal 
együtt. 
 
1.1. Írásbeli vizsga 
 
Az írásbeli vizsga egységesen központi szervezésű, és az ETR-ben kerül meghirdetésre. 
A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára a Tanszék a vizsgakurzust felvettek számára 
tekintettel és a HKR előírásaira figyelemmel legalább két alkalmat biztosít úgy, hogy a két 
vizsga között legalább két hét teljen el. Az utolsó időpont egyben írásbeli javító vizsgául is 
szolgál. 
A vizsgafeladat ismeretlen, címmel és magyarázó jegyzetekkel ellátott eredeti szöveg 
fordítása szótár segítségével és a szöveghez kapcsolódó 3 nyelvtani kérdés megválaszolása. A 
szótárt a vizsgázók hozzák magukkal a vizsgára (ajánlott: Györkösy-féle latin-magyar szótár). 
A dolgozatokat javító bizottság javítja és értékeli. Az írásbeli rész sikertelensége esetében a 
szóbeli vizsgán nem lehet részt venni; a sikertelen írásbeli rész egyszer javítható. Az 
írásbeli eredményeket a Tanszék lehetőleg 5 munkanapon belül, de legkésőbb a szóbeli 
vizsgát megelőző munkanapon déli 12 óráig kihirdeti az ETR-ben a Kurzusmail/Vizsgamail 
útján. Sikertelen írásbeli esetén az írásbeli javító vizsgára a Vizsgakurzus Oktatójának 
("jegyzőjének") írt email üzenetben kell jelentkezni az ETR-es felületen. 
 
1.2. Szóbeli vizsga 
Szóbeli vizsgát tenni legkorábban a sikeres írásbelit követő 4. napon lehet (pl. hétfői 
írásbeli esetén pénteken). A szóbeli vizsgák időpontját a kurzus vezetője állapítja meg a HKR 
előírásaira figyelemmel, és a kurzus vezetője vagy a Tanszék illetékese teszi azokat közzé az 
ETR-ben, a Kurzusmail/Vizsgamail útján: a választott időpontot a vizsgázónak az írásbeli 
vizsga során a tétel vonatkozó rovatában kell bejelölnie. Szóbeli vizsgát megkezdeni csak 
sikeres írásbelit követően lehet. A vizsga kétfős bizottság előtt zajlik: vizsgáztató tanár és 
elnök. A vizsga tárgya 3-5 soros szöveg lefordítása szótár segítségével, melyhez a 
vizsgázónak kb. 10 perc áll felkészülési időként rendelkezésére, valamint a tételhez 
kapcsolódó (vagy nem kapcsolódó) nyelvtani kérdések megválaszolása. Elégtelen szóbeli 
vizsga esetén a záróvizsga egésze elégtelennek számít, még ha az írásbeli eredményes volt 
is. Az írásbeli érdemjegyét a vizsgabizottság beszámíthatja a vizsga végeredményébe. 

Az elégtelen vizsgajegyet szerzett hallgatónak a tanszék ugyanabban a 
vizsgaidőszakban utóvizsga-időpontot biztosít. Elégtelen vizsgajegy kijavítása ugyanabban a 
vizsgaidőszakban egyszer kísérelhető meg. Az utóvizsga-időpont az ETR-ben kerül 
meghirdetésre, s ott is kell felvenni. 



 

2. A nem szakos latin záróvizsga nyelvi követelményei 
 
(a megadott számok a Ferenczi A.— Monostori M. Latin nyelvkönyv. Budapest 1998 lapjaira 
vonatkoznak) 
 
Alaktan 
 
Névszók: 
Az öt declinatio szabályos alakjai (227-231.); locativus (48.); vocativus (59.); kivételek: 
domus (60.), vis (47); melléknevek fokozása (88-89.); adverbiumok képzése és fokozása 
(89.); ragozható és ragozhatatlan tőszámnevek 1-től 1000-ig (70., 233.); névmások: személyes 
(234.), birtokos (19.), visszaható (234.), mutató (235.), meghatározó (236), vonatkozó (237), 
kérdő (128.), határozatlan (128.) 
 
Igék: 
Szótári alak, tövek (14-15.); a négy coniugatio alakjai, imperativus, participiumok, 
infinitivusok, gerundium, supinum (238-249.), deponens és semideponens igék (80-81.), 
coniugatio periphrastica (119.); rendhagyók: sum, possum, fero, volo, malo, nolo, eo (250-
259.), fio (99.); 
 
Mondattan 
 
Egyszerű mondat:  
Attributum praedicativum, appositio praedicativa (31-32.); esettan: az esetek szövegbeli 
jelentéseinek pontos fordítása, a legfontosabb jelenségek ismerete: genitivus partitivus (50.), 
obiectivus és subiectivus (50.), pretii (130.), qualitatis (141.); dativus commodi és incommodi 
(208.), auctoris (121.), finalis (164.); ablativus auctoris és rei efficientis, qualitatis (81.), modi 
(71.), comparationis, mensurae, limitationis (90), temporis (100.), causae (130.), instrumenti 
(216.). 
 
Igeneves szerkezetek: 
accusativus ill. nominativus cum infinitivo (96-99.); ablativus absolutus (138-139.); 
participium coniunctum (163-164.); supinum (140.); gerundium (119-120.); gerundivum 
(147-148.). 
 
Összetett mondat: 
consecutio temporum (129-130.); az alárendelő mondatok főbb fajtáinak felismerése: függő 
kérdés (128.), célhatározói (171.), feltételes (111-112.), következményes (162-163), 
okhatározói (163.), időhatározói (187-188, cum historicum 140.), vonatkozói (155.). 


