
LATIN NYELV

A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvénynek és NAT-nak az
alapelve, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az egyetemes kultúra
közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítésében jelöli
meg. A latin nyelv tanulása közben változatos módon fejlődnek a tanuláshoz szükséges
készségek, képességek, ismeretek és attitűdök. Ezek megalapozzák a tanulókban a közjóra, a
nemzeti és társadalmi összetartozásra való törekvést. A tanulók a római irodalommal való
ismerkedés közben egyéni és közösségi célok összhangjával és feszültségével találkoznak, így
az együttműködési formák keresése iránti igény is erősödik bennük. A szövegek
megértéséhez szükséges önfegyelem és képzelőtehetség hat intellektuális érdeklődésük
felkeltésére. Lehetőség nyílik arra, hogy az elsajátított tudás beépüljön énképükbe, fejlődjék
önismeretük.
Latintanulással sokoldalúan lehet fejleszteni a tanulás képességet, fokozható a tanulás
iránti motiváció, és mód nyílik különböző tanulási stratégiák elsajátítására. A pedagógusnak
fel kell tárnia a tanulók előzetes ismereteit, és törekednie kell a belső motiváció
megerősítésére is. Az egyénekhez alkalmazkodó differenciált módszerek segítenek az eltérő
igényű tanulók fejlesztésében, motivációjuk megőrzésében. Ezek a módszerek a
tehetséggondozásban is fontos szerepet játszanak.
A latin nyelvvel való foglalkozás fejleszti a tanulók anyanyelvi kommunikációs
kompetenciáját a nyelvészeti fogalmak rendszerszerű használata, a szövegek többrétegű
jelentésének felfedezése, pontos és stílushű fordítások készítése révén.
A latin nyelv esetében az idegen nyelvi kompetenciát írott szövegek olvasásával és
értelmezésével fejlesztjük. A latintanulásban nagy szerepe van a szövegszerkesztés logikai
vizsgálatának. E tevékenység során megerősödnek a matematikaihoz hasonló logikai
kompetenciák: az analizáló és szintetizáló képesség, a fogalmakra épülő összefüggések
keresése, az érvek láncolatának követése. Ezek segítik majd a tanulókat a jelenségek
megértésében, a problémák megoldásában az élet különböző területein.
A latin nyelv tanulása során erősödik a környezettudatos és a társadalmi kérdések iránt
felelősséget érző gondolkodás. A vidéki életvitel, a városi ház, a mezőgazdaság kultúrájának
megismerése segít a munkaeszközök, a munkamódszerek, a munkaszervezés és a munka
fontosságának megértésében. Az emberi kapcsolatok elemző értékelésével a tanuló
mélyebben megérti a család társadalmi szerepét, illetve a családon belüli szerepeket,
feladatokat. A tanuló a latin művelődéstörténet segítségével értelmezheti a szülői és gyermeki
felelősség fogalmát, erősödhet benne a különböző generációk tagjai iránti tisztelet. A
neveléssel, az iskolázás jellegzetességeivel, az iskoláztatás szakaszaival való foglalkozás
során rávilágíthatunk a tanulás fontosságára.
A tanulók alaposabban megismerik a klasszikus műveltség és a mai európai kultúra
közötti folyamatosságot, ennek közvetítő eszközeit, a művészetek és a tudományok
hagyományőrző funkcióját. A művészetekkel mint az önismeret, önkifejezés eszközeivel való
foglalkozás, segít az egyéniség kibontakoztatásában. Az ókori görögök és rómaiak tudatosan
figyeltek testi egészségükre; e gondolatok művészi megformálásával ismerkedve fejlődhet a
tanulók egészségtudatos gondolkodása. A logikus gondolkodás fejlesztése hozzájárul a
digitális kompetencia fejlesztéséhez, pl. az információ felismerésében, értékelésében,
bemutatásában, a közvetített tartalmak kritikus és etikus használatában. Mód nyílik a digitális
kompetencia közvetlen fejlesztésére is, ha a tanítás és a tanulás során felhasználjuk az internet
által nyújtott lehetőségeket, pl. a megfelelő források keresésére, művelődéstörténeti anyagok
online tanulmányozására és szótározáskor.
Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen a szociális és állampolgári
kompetencia, illetve a kezdeményezőképesség vonatkozásában is éreztetik fejlesztő hatásukat:
a személyek és kultúrák közötti párbeszédre törekvésben, a különböző nézőpontok
megértésében, az emberi jogok tiszteletében, a reális alapokon nyugvó nemzeti identitásban és



az Európához való kötődésben, valamint a kreatív és innovatív problémamegoldó
tevékenységben.
A szövegek feldolgozása során az esztétikai-művészeti tudatosság is fejlődik. A
tanulók nyitottabbá válnak, képesek lesznek arra, hogy egyes műalkotásokat mélyebben
megértsenek, önállóan feldolgozzanak. A művekben megjelenített témák, élethelyzetek,
formai megoldások megvitatásával fejlődik esztétikai érzékük és szociális kompetenciájuk,
erősödnek empatikus képességeik, fogékonyabbak lesznek a nemzeti és az európai kulturális
örökség iránt, így az átlagosnál nagyobb beleélő képességre tehetnek szert.
Mindezek a célok és feladatok megkívánják a hatékony, önálló tanulás fejlesztését.
Ennek elősegítése érdekében, illetve a NAT-tal és a latintanítás hazai hagyományaival
összhangban a latin kerettanterv három tematikai egységre épül: grammatikai ismeretek,
szövegfeldolgozás, műveltség.
A NAT az idegen nyelv tanulásának legfontosabb célját a kommunikatív kompetencia,
ezen belül a nyelvi kompetencia fejlesztésében határozza meg. Tekintettel arra, hogy a latin
nyelvet elsősorban írott szövegek olvasására és megértésére használják a tanulók, a nyelvi
kompetenciák fejlesztésében kiemelt szerepet játszanak a grammatikai ismeretek a
célrendszer meghatározásakor. A grammatikai tanulmányok célja a latin nyelv nyelvtanának
megismertetése, a mondatelemzéshez szükséges nyelvészeti fogalmak kialakítása, valamint a
grammatikai elemzőkészség fejlesztése.
A NAT szerint az élő idegen nyelvekre megfogalmazott közös referenciakeret
párhuzamba állítható a latin kimeneti követelményekkel, de még nem adaptálták a nemzetközi
referenciakeret összes szintjét a latin nyelvre. A kerettanterv B1 szintre, illetve annál kicsivel
magasabb szintre készült, de a hazai latintanítás hagyományaihoz híven lehetőséget kínál arra,
hogy a tanulók az adott időkeretben ennél magasabb szintre is eljuthassanak.

9. évfolyam

A tanulók a latintanítás e kezdeti szakaszában is megfigyelik az ókori görög és római
műveltség kapcsolatát, és ennek a magyar és európai kultúrára gyakorolt hatását. A római
hősökről szóló elbeszélések fejlesztik az erkölcsi érzéket; fontos szerepük van az
állampolgárságra és a demokráciára nevelésben. A rómaiak hétköznapi életéről szóló
olvasmányok az önismeretre, a családi életre és a testi-lelki egészségre nevelésben fejtenek ki
pozitív hatást.
A tanulók anyanyelvi kompetenciája is fejlődik a latin nyelvtan szabályrendszerének
megértésével és a mondatok elemzésével. A magyar és a latin nyelv sajátosságainak
összevetése fejleszti a tudatos nyelvhasználatot és a logikai kompetenciát.
A motiváció megőrzéséhez differenciált haladásra, az egyéni különbségek fokozott
figyelembe vételére van szükség. A rendszeres ismétlés, egyes tanulók holtponton való
átsegítése kiemelten fontos a további együtt munkálkodás érdekében. A motiváló hatásban
segíthet az internet használata is (pl. előadás, prezentáció készítése).
Az internet által biztosított lehetőségek segíthetik a motiváció fenntartását, az önálló
tanulási stílus kialakítását. A latin olvasmányokkal együtt feldolgozott képek, műalkotások
elemzése révén alakul a tanulók önálló ízlése.
A tanulók elsősorban adaptált latin szöveg megértése és magyar fordítása során
használják a célnyelvet. A szövegek értelmezése révén nyitottabbá válnak más kultúrák iránt.
Nevelési és tantárgyi integráció elsősorban magyar nyelv és irodalom, történelem, rajz és
vizuális kultúra, valamint az informatika tantárgyakkal valósítható meg.
A latintanulás során a tanulók érzékenyebbé válnak az emberi értékek megértésére és
elfogadására. A tantárgy hozzájárul a méltányosság iránti fogékonyság kialakulásához és a
közösségi érdek jobb belátásához.



A tanulók képessé válnak nyelvtanulási problémáik megfogalmazására, e problémák
segítséggel való megoldására.

Óraszám
Iskolai: 108 óra  
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét

Nevelési, fejlesztési célok
a latin írás-olvasás megtanítása
mondatelemzéssel mondatnyi egységek megértetése
a mondatnyi egység szövegösszefüggésbe illesztetése
a szöveg által közvetített információk tudatosítása
a latin nyelvtan alaktana nagyobbik részének megtanítása
a szövegekből adódó illetve a szövegekhez kapcsolható kultúrtörténeti tudnivalók megtanítása
elszigetelt illetve összefüggő lexikai egységek memorizáltatása

Ismeretek, fejlesztési követelmények
tanév végére a tanulónak tudnia kell
ismeretlen szöveget is helyesen felolvasni
a tanult szövegeket felolvasni, pontos magyar fordításukat adni szóban vagy írásban
ismeretlen nyelvtant nem tartalmazó mondatokat elemzéssel megérteni
szerkesztett vagy adaptált szöveget feldolgozni, megérteni, adott idő alatt megértését bizonyító fordítást

adni írásban
a tanult alaktani jelenségeket felismerni, aktívan megalkotni
a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50 %-át fejben tartani, teljes szótári alakkal
memoriter idézni kb. 60 mondást és a kijelölt szövegeket
felismerni és szabatosan elmondani a tanév során tárgyalt kultúrtörténeti jelenségeket
felismerni a tanul latin szavaknak és a mai magyar nyelvben továbbélő alakjaiknak összefüggéseit

Szövegfeldolgozás követelményei
A szövegek_ szerkesztett szövegek és adaptált klasszikus szövegek,  a római eredetmonda és a királyság kora 
témaköréből
Aeneas
Romulus és Remus
Róma alapítása
A szabin nők elrablása (Livius nyomán)
A Horatiusok és a Curiatiusok (Livius nyomán)
Mucius Scaevola (Livius nyomán)
A római királyok
A római élet témaköréből
A római család
A római iskola
A római istenek
A rómaiak és a görög kultúra
Jósdák, jóslatok
A földműves kötelességei (Cato nyomán)
A római ünnepek

Eredeti klasszikus szövegek:
Monumentum Ancyranum (részlet)
Ovidius: Tristia I.9. (részlet): Donec eris felix...
Szemelvények a klasszikus kor utáni latinságból

      Magyarországi latin:
Ianus Pannonius: Laus Pannoniae
Ianus Pannonius: Pro pace



Gellért-legenda: a magyarok éneke - csak fordítási gyakorlatként
Gaudeamus igitur ... (diákének)
Carmina Burana gyűjteményből: Tempus est iucundum

Aanekdoták – 
 fordítási gyakorlatként a többi feldolgozott szövegből aktív elsajátításra:  a szavak kb. 50 %-a

Memoriter:
vers: Ennius: a 12 fő isten

Ianus Pannonius: Laus Pannoniae
Ianus Pannonius: Pro pace
Ovidius: Donec eris felix ...

próza:
Monumentum Ancyranum (12 sornyi részlet)
szentenciák, szállóigék, kifejezések: kb. 60 a szövegekben elő forduló szavak tovább élő formái:

a magyar köznyelvben  a tantárgyaknak és az ezeknek megfelelőtudományoknak a 
szaknyelvében

Grammatika 
 hangtan, a latin írás, a (hagyományos magyarországi) olvasás
 alaktan I-V. declinatio,  a declinatiók nevezetesebb kivételei
 adverbiumképzés
 melléknév fokozás
 névmások: személyes, mutató, birtokos, vonatkozó, kérdő, visszaható, meghatározó

_

 számnevek, sorszámnevek 14-ig
 I-IV. coniugatio ragozott aktív alakjai
 rendhagyó igék (aktív alakban): létige, fero
 az I. imperativus aktív alakjai
 supinum
 esettan: az előfordulások megfigyeltetése
 mondattan: a mondatrészek
 a mondatrészek helye a szórendben
 egyeztetés a mondaton belül
 mellérendelő összetett mondatok
 szóképzéstan: a szó alkotóelemei: tő, igekötő,  képző alapszó és képzett szó egymásra vonatkoztatása

Verstan
 a felismerés és az ismert vers felolvasása szintjén:  
Sententia, fabula, iambus, hexameter, pentameter, distichon, memoriter,szócsalád, 
szókezdő elem, metrika, művészi tagolás, skandálás

Művelődéstörténet
   auctorok és művek: 

Ennius
Cato
Ianus Pannonius
Carmina Burana

   mitológia: a 12 olümposzi isten, Uranus,  Terra Mater,  Oceanus,  Liber,  Victoria,  Iustitia,  Aesculapius, 
 Faunus,  Silvanus,  Flora,  Pomona

   történelem: személyek, események, helyek:
Lavinium - Alba Longa – Róma,  Róma topográfiája,  Romulus és Remus,  a szabinok,  Delphoi, 
Szürakúzai, Arkhimédész, Mucius Scaevola  a Horatiusok és a Curiatiusok,  Pannonia provinci városai, 

   életmód: a római névadás, családszerkezet,  a római ház részei,  út, híd, vízvezeték,  oltár, házioltár, templom, 
 az iskola,  az öltözködés,  jóslás, jósdák, híres jóslatok,  falusi élet, ételek,  orvoslás, 
magistratusok és jelvényeik, a diadalmenet,  circus, amphitheatrum, theatrum,  Saturnalia,  

   képzőművészet:  
Forum Romanum műemlékei:  Via Sacra, diadalívek, Saturnus temploma, Vesta temploma, Vesta-
szűzek lakóháza, Castor és Pollux temploma,  Pantheon, Colosseum, Hadrianus mauzóleuma,  Apollón-



templom Delphoiban,  4-5 híres ókori istenszobor, domborműves oltár(ok), dombormű:  Augustus mint 
augur,
a provinciális művészet magyarországi remekei: aquincumi leletek
Aeneas-ábrázolás,  az etruszk művészet: a "capitoliumi" farkasszobor,  a klasszikus kultúra továbbélése:
a szövegekhez kapcsolva  a vizuális művészetekben,  az irodalomban,  a zenében és  
szokásrendszerünkben

Értékelés
a tantárgy egészére vonatkozó értékelési elvek alapján
az év során minimum 3, maximum 4 iskolai dolgozat 

Feltételek
N. Horváth Margit-Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium I. osztálya számára, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Bp. 2003.

10. évfolyam

Óraszám
Iskolai: 108 óra   
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét

Nevelési, fejlesztési célok
a mondatelemzés készséggé alakítása
önálló szótárhasználatra szoktatás
a pontos fordítás igényének kiépítése
az alaktan szinte teljes elsajátíttatása
az esettan, az igeneves szerkezetek megismertetése a szövegértés szolgálatába állítva
szöveg által közvetített információk önálló megtalálására szoktatás
a szöveghez kapcsolható kultúrtörténeti tudnivalók megtanítása
a skandálás begyakoroltatása
elszigetelt illetve összefüggőlexikai egységek memorizáltatása

Ismeretek, fejlesztési követelmények
a tanév végére a tanulónak tudnia kell
tanult verset skandálva felolvasni
a tanév során feldolgozott szövegeket értően felolvasni, helyes magyar fordítást adni hozzájuk szóban
vagy írásban
ismeretlen mondattani jelenségeket nem tartalmazó adaptált vagy könny űszöveget feldolgozni,
megérteni, adott idő alatt pontos és helyes magyar fordítását adni írásban
a tanult alaktant és igeneves szerkezeteket felismerni, aktívan képezni
a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50 %-át teljes szótári alakkal fejben tartani
memoriter idézni kb. 60 mondást és a kijelölt szövegeket
helyes magyarsággal ismertetni a tanév során tárgyalt kultúrtörténeti jelenségeket, felismerni ezek
továbbélését a magyar és az európai kultúrában
felismerni a tanult latin szavak alkotóelemeit
ismerni a tanult latin szavaknak a továbbélését a magyar köznyelvben
önállóan szótározni a latin-magyar szótárból

Szövegfeldolgozás
Phaedrus I.1.
Phaedrus IV.3.
Phaedrus egyéb verses meséib
_

l 26 sor
Ovidius: Fasti II.95-116 (Arión)



Ovidius: Fasti IV.809-820 (augurium)
Ovidius: Metamorphoses VIII. 626-636, 703-715
(Philemon és Baucis)
Ovidius: Metamorphoses VIII. 208-216, 231-235
(Daedalus)
Ovidiustól további 20 sor
Catullus: Carm. 5. (Vivamus ...)
Carm. 3. (Lugete ...)
Carm. 93. (Nil nimium ...)
Catullustól további 15 sor
Plautus: Miles gloriosus I.1.25-35.
próza:
Iulius Caesar: a gallokról (De bello Gallico VI. 13, 19.)
Petronius: Cena Trimalchionis 28. 29. 30. c.-ból)
Livius: Coriolanusról (II.34-35, 39-40.)
Livius: Hannibalról (XXI.4.)
Sallustius: De coniuratione (részlet) - fordítási gyakorlatként
Cornelius Nepos: De ducibus (részlet) - fordítási gyakorlatként
Aelia Sabina sírfelirata (Aquincum)
A szövegekhez kapcsolódó lexika, aktív elsajátításra  a szavak, kifejezések mindegyike a következő 

szövegekből, a szövegekben előforduló szavak továbbélő formái:
 a magyar köznyelvben
 a tantárgyaknak és az ezeknek megfelelő tudományoknak a szaknyelvében

Grammatika
alaktan:
 a nyomatékosító névmás,  a névmási genitivusszal és dativusszal rendelkező szavak,  tőszámnevek, 
sorszámnevek 15-től 2000-ig,  az igék passzív alakjai,  rendhagyó igék: possum, eo, volo, nolo, malo, fio,  
deponens igék,  semideponens igék,  hiányos igék,  a participiumok,  az infinitivusok,  a gerundium,  a supinum 
ablativusa,  a coniugatio periphrastica
esettan:  
a magyartól eltérő esettani jelenségek lényege, szükség esetén latin nevük is,  abl. inopiae és copiae,  abl. 
separationis,  abl. comparationis,  gen. partitivus,  gen. pretii,  gen. obiectivus és subiectivus,  abl. qualitatis és 
gen. qualitatis, 
igeneves szerkezetek: acc. c. inf.,  nom. c. inf.,  abl. abs., abl. abs mancus,  gerundivumos szerkezet, 
mondattan:
attributum predicativum,  a szenvedő szerkezet - abl. auctoris, abl. rei efficientis,  a relatív mondatfűzés
szóképzéstan:
szótő, praefixum, suffixum,  szócsalád tagjainak megkülönböztetése
verstan:
iambicus trimeter,  hendecasyllabus, 

Művelődéstörténet
a tanult auctorok életrajza és főbb művei:  Livius,  Ovidius,  Phaedrus,  Catullus,  Iulius Caesar,  Petronius, 
Plautus

mitológia:  Pales,  Hymen,  Hercules,  Daedalus és Icarus,  Thészeusz és Ariadné,  Mínász, Mínótaurosz, 
Cupido, Amor,  Pollux és Castor,  Atlasz,  Hermész származása, szerepkörei,  Péleusz és Thetisz,  Arión,  

történelem: személyek, események, helyek:  Dacia, Moesia, Tomi,  Palatium,  Gallia,  volszkuszok, Corioli,  
Coriolanus,  kivonulás a Szent hegyre,  Kréta, Knósszosz,  Hannibal, punok, Karthágo,  kikötő városok: 
Brundisium, Ostia, 

életmódtan:  rabszolgák, felszabadított rabszolgák, esküvő,  naptár_ , újság,  a gabonaellátás,  igazságszolgáltatás,  
esküformulák,  csata, tábor,  pénzek, as,  a színjátszás,  a szegények élete, ételei,  madártartás,  vendéglátás, 
lakoma,  a római ház díszei, berendezése

Képzőművészet:
 épületek:  Marcellus-színház,  Palatium épületei, krétai épületek, 



 híres szobrok:Aiszóposz, Hannibal, Hermész, Atlasz, gallok, Iulius Caesar
 vázaképek, pénzek, 
 freskók: Aldobrandini menyegző, Daedalus és Icanus _

 szarkofág: Aelia Sabina
 az aquincumi orgona

Műfajismeret
 epigramma,  komédia,  állatmese,  nászdal,  regény,  útleírások,  történetírás,

a klasszikus kultúra továbbélése: a szövegekhez kapcsolva a vizuális művészetekben, az irodalomban,
a zenében, szokásrendszerünkben

Értékelés
a tantárgy egészére vonatkozó értékelési elvek alapján
az év során minimum 3, maximum 4 iskolai dolgozat 

Feltételek
N. Horváth Margit - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium II. osztálya számára,
NemzetiTankönyvkiadó, Bp. 2004.

11. évfolyam

tanulókban erősödik az európai kultúra értékeinek tisztelete, és a magyarországi latin
hagyományok megismerésével a magyarság Európához tartozásának tudata. Ezzel együtt
belátják a görög-római és zsidó-keresztény gyökerű európai műveltség etikai normáit,
felismerik a normakövetés jelentőségét.
A tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlődésével együtt élményszerűvé válhat a
latin nyelvű irodalmi alkotások megismerése és elemzése. A hosszabb-rövidebb irodalmi
szövegek esztétikai értékeinek vizsgálata segíti a tanulókat abban, hogy más tantárgyak
(magyar irodalom, vizuális kultúra) keretében is felismerjék ezeket.
A motiváció megőrzésében sok egyéni szereplésre, a tanulók véleményének
megértésére és rendszeres beszélgetésre, alkotó vitára van szükség. A motiváció
fenntartásában segíthet az internet használata (pl. latin szerzők szövegeinek keresése,
különböző szövegváltozatok egybevetése). A tanulók tudatosan használják a latin
grammatika sajátos kifejezéseit. A rendszeres ismétlés továbbra is fontos a sikeres munka
elvégzéséhez.
A latin olvasmányok esztétikai értékeinek megismerése során fejlődik a tanulók
képessége arra, hogy összevessék személyes történeteiket, érzéseiket, élményeiket a
történelemben, irodalomban tanultakkal és feldolgozzák azokat. A hosszabb-rövidebb
irodalmi szövegek esztétikai értékei segítik a tanulókat abban, hogy más tantárgyak (magyar
irodalom, rajz és vizuális kultúra) vonatkozásában is felismerjék ezeket. A szövegekhez
kapcsolódó képek, műalkotások elemzése lehetőséget nyújt esztétikai élmények megélésére,
az esztétikai érzék fejlesztésére.
A tanulók a nyelvhasználatot igénylő feladatokat hosszabb-rövidebb eredeti, irodalmi
latin szöveg megértésével és fordításával és értelmezésével oldják meg. A szövegek
értelmezése során befogadó magatartást tanúsítanak más kultúrák iránt és kifinomodnak
nyelvtanulási stratégiáik. A nevelési és tantárgy-integrációs feladatok elsősorban a magyar
nyelv és irodalom, a történelem, a rajz és vizuális kultúra, valamint az informatika
tantárgyakkal valósíthatók meg.
A latintanulás révén a tanulók jobban megbecsülik az emberi értékeket. Könnyebben



megértik a közösség érdekében gyakorolt méltányosság szerepét, és maguk is részt vállalnak
közélettel kapcsolatos vitákban. Nyelvtanulási problémáikat igyekeznek szakszerű
terminológiával megfogalmazni, és a problémákra adott válaszok alapján tudásukat
fejleszteni. Fejlődőben lévő empatikus készségük más problémák megoldásában is segíti őket.

Óraszám
Iskolai: 108 óra
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét

Nevelési, fejlesztési célok
a feldolgozott szövegek értelmi tagolásának, intonálásának tanítása
a szövegben való horizontális és vertikális eligazodás tanítása
a szöveghez adott lábjegyzetek, kommentárok használatára szoktatás
kézikönyvek ajánlása, használtatása
a mondattan elsajátíttatása
a magyaros fordítás követelményeinek megismertetése
a magyaros fordítás igényének kiépítése
a szövegből kiszűrhető és a szöveghez kapcsolható kultúrtörténeti tudnivalók megtaláltatása, rögzíttetése
az elszigetelt illetve összefüggő lexikai egységek memorizáltatása

Ismeretek, fejlesztési követelmények
A tanév végére a tanulónak tudnia kell
tanult retorikai szöveget megfelelő intonációval olvasni
hexameteres szöveget folyamatosan felolvasni
a tanév során feldolgozott szövegekhez magyaros fordítást produkálni szóban vagy írásban
könnyű vagy közepesen nehéz, ismeretlen szöveget adott idő alatt nyomtatott szótárral önállóan
feldolgozni, megérteni, magyaros fordítást adni hozzá írásban
felismerni a mondattani jelenségek különböző fajtáit, megadni szokásos magyar megfelelőiket
a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50 %-át teljes szótári alakkal fejben tartani
memoriter idézni a kijelölt szövegeket és a feldolgozott szövegekből származó illetve hozzájuk
kapcsolódó szállóigéket
összefüggő en ismertetni a tanult kultúrtörténeti jelenségeket, felismerni ezek összefüggéseit a római
kultúrán belül, felismerni továbbélésüket a magyar és az európai kultúrában
a latin szavak egymáshoz való viszonyát felismerni a tövek, praefixumok és suffixumok alapján
felismerni a tanult és ismeretlen latin szavak továbbélő formáit a magyar köznyelvben

Szövegfeldolgozás
 Cicero: Oratio in Catilinam prima I. IV. XIII.
 Cicero: Terentiae suae (Ad fam. XIV. 1.)
 Cicero: De signis XLVIII.
 Vergilius: Aeneis I. 1-33.,  Aeneis II. 1-20, 40-56, 212-224.; Aeneis IV. 1-14, 586-606.;  Aeneis VI. 264-272,
 298-312, 456-477, 684-702, 847-853.; az Aeneisből további 20 sor; Vergilius egyéb műveiből kb. 25 sor
 Catullus:  85. c. (Odi et amo ...); 51. c. (Ille mi ... );  Catullustól további kb. 25 sor
Martialis IX. 97.; Martialistól további 10 sor
 Ovidiustól 30 sor - csak fordítási gyakorlatként
 Caesartól 30 sor - csak fordítási gyakorlatként
 Cicero retorikai vagy filozófiai műveiből 12 sor - csak fordítási gyakorlatként

A szövegekhez kapcsolódó lexika, aktív elsajátításra
a szavak, kifejezések mindegyike a korábban felsoroltakból 
a szövegekben előforduló szavak továbbélő formái:
a magyar köznyelvben, a tantárgyaknak és az ezeknek megfelelő tudományoknak a szaknyelvben.

Grammatika



alaktan:  a határozatlan névmások,  a görög nevek deklinálása,  az I. imperativus passzív alakjai,  a II. 
imperativus,  összevont igealakok

esettan: abl. mensurae,  acc. exclamationis,  dat. auctoris,  dat. possesivus,  gen. memoriae,  acc. respectivus,   
 mértékhatározó acc.,  dat. commodi, incommodi,  dat. finalis,  abl. limitationis,  abl. originis, 

igeneves szerkezet: a part. coniunctum

mondattan: az alárendelőösszetett mondatok indicativusszal,  a consecutio temporum,  a függő kérdés,  a 
célhatározói és célzatos mellékmondat,  a többszörös alárendelés,  a feltételes mondatok fajtái,  a 
következményes mellékmondat,  egyéb mellékmondatok consec. temporummal,  oratio recta, oratio obliqua,  a 
felszólítás és tiltás,  a műveltetés kifejezési lehetőségei,  az appositio praedicativa

szóképzéstan:
_ praefixumok és suffixumok felismerése tanult és még nem
_ tanult szavakban
_ praefixumok és suffixumok alapján szócsaládok egyes tagjainak
_ egymásra vonatkoztatása
verstan:
_ elemzés és értőskandálás szintjén: a szapphói strófa
_ felismerés szintjén: tiszta jambikus trimeter

Művelődéstörténet
a tanult auctorok életrajza és főbb művei: Cicero,  Vergilius,  Martialis

mitológia:  Hádész,  Perszephoné, Démétér, Eleuszisz,  az Alvilág vizei, részei,  Charon, Cerberus,  bejutás az 
Alvilágba,  Sibyllák,  Orpheusz,  a világ keletkezése, Prométheusz,  Aeneas és családja,  a Párkák,  Parisz ítélete,
Ganümédész,  Danaosz és lányai,  a trójai háború,  Laokoón,  Dido és Anna,  

történelem: személyek, események, helyek:  Catilina,  Verres,  Trója,  Mükéné,  Cumae, Nápoly,  az I. és II. 
triumviratus,  a polgárháború az. i.e. 1. században

életmódtan:  temetkezési szokások,  áldás- és átokformulák,  patronus, cliens,  a datálás,  levélformulák,  villa, 
vidéki birtok

képzőművészet:
épületek: Curia,  Iuppiter Stator templom
szobrok: Cicero, Vergilius,  Laocoon-szoborcsoport, Iuno királynői díszben, 

  Ganümédész ókori terrakotta szobra, 
vázaképek: Szapphó,  Kharón, a faló
mozaik a 4. századból: Dido és Aeneas
dombormű: Prométheusz-szarkofág,  Orpheusz és Eurüdiké

műfajismeret: eposz, eposzi kellékek, a szónoki beszéd részei
a klasszikus kultúra továbbélése: a szövegekhez kapcsolva vizuális művészetekben, az irodalomban
a zenében, szokásrendszerünkben

Értékelés
a tantárgy egészére vonatkozó értékelési elvek alapján
az év során minimum 3, maximum 4 iskolai dolgozat 

Feltételek
N. Horváth Margit - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium III. osztálya számára, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Bp. 2006.

12. évfolyam



Óraszám
Iskolai: 96 óra 
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét

Nevelési, fejlesztési célok
a feldolgozott szövegek esztétikai szépségének megértetése a stilisztikai, jelentéstani megfigyelések
segítségével
a szövegkritikai apparátus megismertetése, használtatása
a szövegek megértésén alapuló átélés elősegítése
a művészi fordítás kritériumainak megismertetése
műfordítások ismeretének, véleményezésének, készítésének igényeltetése
a nyelvtani tudás elmélyítése, bővítése
a szöveghez kapcsolódó kultúrtörténeti tudnivalók önálló felkutattatása kézikönyvekből
a tanult kultúrtörténeti tudnivalók hozzákapcsoltatása más témakörökhöz, más tantárgyakhoz
elszigetelt illetve összefügg
_

lexikai egységek memorizáltatása

Ismeretek, fejlesztési követelmények
A tanév végére a tanulónak tudnia kell
a tanórán vagy önállóan feldolgozott szöveget annak mondanivalóját és esztétikumát tükröző módon
felolvasni
felismerni és skandálni a leggyakoribb versformákat
a tanév során feldolgozott szövegekhez szép magyar fordítást produkálni szóban vagy írásban
közepesen nehéz, ismeretlen, eredeti, klasszikus szöveget adott időalatt nyomtatott szótárral (esetleg
lábjegyzetekkel) önállóan feldolgozni, megérteni, szép magyar fordítást adni hozzá írásban
kifejezéseknek, szólásoknak, alárendelt mondatoknak a helyes magyar megfelelőjét megtalálni vagy
legalább felismerni
a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50 %-át teljes szótári alakkal fejben tartani
memoriter idézni a kijelölt szövegeket és a feldolgozott szövegekből származó illetve szerzőikhez
kapcsolódó szállóigéket
összefüggően, magyarul ismertetni a latin nyelvtan egyes jelenségeit példákkal, magyar megfelelőikkel
együtt
összefüggően ismertetni a tanult kultúrtörténeti jelenségeket, azok egymáshoz való viszonyát, illetve
továbbélésüket a magyar és az európai kultúrában
ismertetni a latin szavak alkotóelemeit, egymáshoz való viszonyokat szócsalád vagy származékszavak
esetén
példákat mondani a tanult latin szavak továbbélésére a mai magyar köznyelvben
felismerni a latin szavak továbbélését a szaknyelvi szavakban

Szövegfeldolgozás
 Horatius: ódái - I.1., II.10., III.30; egyéb ódáiból 100 sor, az epodoszokból 10 sor; a szatírákból 20 sor, az 
episztulákból 16 sor
Tacitus:  Annales I.1., egyéb fejezeteiből 70 sor
Lucretius: De rerum natura 40 sor
Vergilius: eklogáiból 20 sor
Tibullus: I.10.: 18 sor Plinius: Epistulae VI.16.: 14 sor
Seneca: Epistulae morales VI.47.: 19 sor
A szövegekhez kapcsolódó lexika, aktív elsajátításra:
a szavak, kifejezések mindegyike a következőszövegekből:
Horatius: ódái: I.1., II.10., III.30.
Tacitus: Annales I.1.
Plinius: Epistulae VI.16.
Seneca: Epistulae morales VI.47.
a többi feldolgozott szövegből aktív elsajátításra:
a szavak, kifejezések kb. 50 %-a
memoriter:

vers:



Horatius ódáiból: 12 sor
más költőtől 10 sor
 próza:T acitus: Annales I.1.; szállóigék a feldolgozott szövegekből: kb. 35 mondat

a szövegekben előforduló szavak továbbélő formái:
a magyar köznyelvben
 a tantárgyaknak és az ezeknek megfelelő tudományoknak a szaknyelvében

Grammatika
az alaktan ismétlése és kiegészítése  rendhagyókkal,  alakváltozatokkal,  archaizmusokkal, _ ezüstkori 
jelenségekkel,  az esettani ismeretek elmélyítése és bővítése a feldolgozott,  szövegek függvényében,  a 
mondattan ismétlése és bővítése a szövegekben megfigyelt jelenségek alapján; casus mixtus; az ezüstkori 
mondatszerkesztés

szóképzéstan:
a szótőmódosulásai praefixum, suffixum esetén  praefixumok és suffixumok jelentésmódosító szerepének 
ismerete és ennek tükrözése a fordításban

verstan:  elemzés és értő skandálás szintjén: Asclepiadeum primum  felismerés és ismert vers felolvasása 
szintjén: az alkaioszi strófa, versus Asclepiadeus maior, metrum iambicum secundum, 

Művelődéstörténet
filozófia:

 a görög-római filozófia irányzatai
 a görög-római filozófia legkiemelkedőbb alakjai
 az epikureizmus és a sztoicizmus latin jelszavai

a tanult auctorok életrajza és főbb művei: Horatius , Tacitus,  Seneca,  Plinius minor,  Tibullus,  Lucretius

mitológia: Venus és Mars kapcsolata,  a Múzsák,  Apollo szerepkörei,  Pax,  gigantomachia

történelem (személyek, események, helyek): Maecenas,  Augustus,  Tiberius,  Nero,  a 79-es Vezúv-kitörés,  a 
régészeti ásatások,  Pompeii

életmódtan: a kocsiverseny ,  a hajózás,  a vadászat,  a hangszerek,  a szórakozás,  a jóslás,  a fegyverek,  papi 
testületek

képzőművészet:  Augustus-ábrázolások,  Ara pacis,  Circus Maximus,  Mars mező,  Capitolium,   antik edények, 
vázafestészet, 

műfajismeret:  ecloga,  epodus,  epistula,  satira,  a klasszikus kultúra továbbélése: a szövegekhez kapcsolva  a 
vizuális művészetekben,  az irodalomban,  a zenében és  szokásrendszerünkben

Értékelés
a tantárgy egészére vonatkozó értékelési elvek alapján
az év során minimum 3, maximum 4 iskolai dolgozat 

Feltételek
N. Horváth Margit - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium IV. osztálya számára, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Bp. 2008.


