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1. Készítsen témavázlatot a tervezett referátumához maximálisan egy oldal
terjedelemben! A témavázlatot a guitbhf@gmail.com e-mail címre küldje el csatolt fájl
formájában, fájlnévnek a saját nevét adja meg!

TESZTKÉRDÉSEK
2. Párhuzamos életrajzok. Találjon az alább felsorolt ókori történelmi személyekhez illő
XX. századi párhuzamos személyt! Egy-egy rövid mondatban indokolja is a választását!
Például: Vergilius – Radnóti Miklós. Mindkét költő írt eklogákat.
a) Kleopátra
b) Seneca (a filozófus)
c) Cicero
d) Agrippina (idősebb)
e) Titus császár

3. Buzdító beszéd. Az a) illetve a b) lehetőség közül válasszon tetszése szerint, és csak választott feladatot oldja meg! Terjedelem: max. 2000 karakter.
a) Ön a legiók egyik parancsnoka a császárkori római birodalomban. Fogalmazzon meg saját
szavaival egy rövid, katonákat buzdító beszédet, amely egy tetszőlegesen választott csata előtt
hangzott el! A beszédben térjen ki arra is, hogy mi múlik (múlt) a csatán!
b) Ön egy a szenátori rendhez tartozó előkelő asszony a principátus időszakában. A tizenéves fia
elbizonytalanodott, hogy politikai vagy katonai pályát válasszon-e. Győzze meg a fiát, hogy
melyik pályát érdemes választania. Térjen ki arra is, hogy a családjának, valamint a közösségnek,
Rómának miképpen lehet helyes pályaválasztásával hasznára az ifjú!
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4. Foglalja az alább megadott fogalmakat egy-egy nem szaknyelvi, hanem az élőbeszédhez
vagy prózai szöveghez közelítő mondatba úgy, hogy abból adott fogalom jelentése kiderüljön! Nem meghatározást (definíciót) várunk! Példa: gladius – Quintus a párduc gyorsaságával ugrott neki a centuriónak, akinek a kezéből egy gyors csapással úgy vágta ki a gladiust,
hogy az pengve repült a Via Sacra túloldalára.
a) aedilis
b) censor
c) limes
d) princeps
e) colonus

5. Az alábbi képen összesen húsz darab lexikon szócikk illusztráció keveredett össze. Három kivételével mind ókori témájúak.
a) Mit ábrázol a három nem ókori ’kakukktojás’?
b) Az ókorhoz kapcsolódó illusztrációk közül válasszon ki tetszőleges három darabot! Nevezze
meg, hogy Ön szerint a kiválasztott ábrákhoz, mely három szócikk tartozhat, majd egy-két
mondatban, röviden készítse el a három szócikket!
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6. Igaz-e vagy hamis? Döntse el az alábbi megállapításokról!
a) Az esztergomi (istergranumi) Porta speciosa az egyik legjelentősebb emléke Pannónia római
kori építészetének.
b) Savaria és Moguntia városát a mindkettőben megtalálható Isis-templom, valamint Szent
Márton kultusza is összekapcsolja.
c) Az ókori világ egyik híres kereskedelmi útjának, a Borostyánkő útnak egyik fontos állomása
volt a pannóniai Aquincum.
d) A Seuso kincsnek nevezett leletegyüttes egyik darabján, a Meleagros-tálon többek között azt
a Pyramust és Thisbét is ábrázolták, akiknek a tragikus szerelmi történetét Shakespeare a Szentivánéji álom című művében figurázta ki.
e) A nemetes népnév Julius Caesar, valamint Tacitus munkáiban is feltűnik mint az egyik germán törzs neve.
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7. Szerepjáték. Az a) illetve a b) lehetőség közül válasszon tetszése szerint, és csak választott
feladatot oldja meg!
a) Ön egy idős, vagyonos kereskedő a római birodalomban. Készítse el saját vázlatos életrajzát!
Szerepeljen benne a kereskedő neve, életkora, származása, merre járt üzleti útjai során a
birodalmon belül és kívül, milyen árúcikkekkel kereskedett kezdő kalmárként, és milyenekkel
tapasztalt kereskedőként, a portékáit milyen úton szállította!
b) Ön egy idős, vagyonos kereskedő felesége a római birodalomban. Készítse el saját vázlatos
életrajzát! Szerepeljen benne a kereskedő feleségének a neve, életkora, származása, merre
kísérte el üzleti útjai során a férjét birodalmon belül és kívül, az egyes tartományokban,
városokban, országokban mint asszony, mit tapasztalt, milyen érdekességeket látott, hallott,
milyen luxustermékekre költött a férje által megkeresett vagyonból!
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