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Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada  
2020 m.  

 

Trečius–ketvirtus metus besimokantiems moksleiviams 

Rajono (miesto) etapas 

 

Užduočių atlikimo laikas 2 val. 

 

 

_________________________________________ 

mokykla (gimnazija) 

 

__________________________________________ 

dalyvio vardas, pavardė 

 

          

 

  

      Maksimalus taškų skaičius 82 

Vertinimas:  
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Perskaitykite tekstą. Secundum Noctes Atticas Auli Gellii, I. 9 

Ōrdo atque ratio Pȳthagorae recipiendī īnstituendīque discipulōs huiuscemodī fuisse trāditur: Iam ā 

prīncipiō adulēscentium, quī sēsē ad discendum obtulerant, mōrēs nātūrāsque dē ōris et vultūs ingeniō 

dēque tōtīus corporis habitū scīscitābātur. Tum illum, quī explōrātus ab eō idōneusque fuerat, recipī in 

disciplīnam iubēbat et tempus certum tacēre: nōn omnēs idem, sed aliōs aliud tempus. Is autem, quī 

tacēbat, quae dīcēbantur ab aliīs, audiēbat, neque percontārī, sī parum intellēxerat, neque commentārī, 

quae audierat, fās erat; sed nōn minus quisquam tacuit quam biennium: hī appellābantur auscultātōrēs. 

At ubi rēs didicerant rērum omnium difficillimās, tacēre audīreque, tum verba facere et quaerere, omnia 

scrībere et opiniōnem suam exprōmere potestās erat; hī appellabantur in eō tempore mathēmaticī, ab hīs 

artibus, quās iam discere atque meditārī inceptāverant: quoniam geōmetriam, gnōmonicam, mūsicam 

cēterāsque item disciplīnās altiōrēs „μαθήματα“ veterēs Graecī appellābant. 
 

auscultāt|or, ōris m klausytojas 

bienni|um, ī n dveji metai 

explōr|o, āre, āvī, ātum ištirti, išbandyti 

exprōm|o, ere, psī, ptum pareikšti, parodyti 

fās erat buvo galima  

gnōmonic|a, ae gnomonika (mokslas apie saulės 

laikrodžių gaminimą)  

habit|us, ūs m laikysena, išvaizda 

huiuscemodī toks, tokio pobūdžio  

idōne|us, a, um tinkamas; gabus 

incept|o, āre, āvī pradėti, imtis 

ingeni|um, ī n įgimtos savybės, prigimtis, charakteris 

īnstitu|o, ere; stituī, stitūtum rengti, mokyti, auklėti 

μαθήματα gr. mokslai  

mathēmatic|us, ī m gr. plačiąja prasme – siekiantis 

mokslo; siaurąja – matematikas, geometras, 

astronomas 

medit|or, ārī, ātus sum dep. apmąstyti; lavinti, 

praktikuoti 

offer|o, re; tulī, lātum pasiūlyti; sēsē obtulerant 

buvo pasisiūlę, pretendavo 

ōrd|o, inis m eilė, seka, tvarka 

parum mažai, nepakankamai 

percont|or, ārī, ātus sum dep. teirautis, klausinėti 

potest|ās, ātis f  galimybė 

prōrsus vienu žodžiu, apskritai 

Pȳthagor|ās, ae m Pitagòras 

quisquam, quidquam   kas nors, kuris nors 

rati|o, ōnis f būdas, metodas 

recip|io, ere; cēpī, ceptum priimti 

scīscit|or, ārī, ātus sum dep. bandyti pažinti, 

tyrinėti 

tac|eo, ēre, uī, itum tylėti 

 

I  UŽDUOTIS. Teksto supratimas. Atsakykite į klausimus, pažymėdami teisingus atsakymus. 
 

1. Kokius jaunuolius Pitagoras rinkdavosi į mokinius? 

a) adulēscentēs nōbilēs accipere solēbat c) propinquōs tantum recipere solēbat 

b) quī ipsī doctrīnae studēre voluerant d) statim omnēs volentēs recipiēbantur 
 

2. Kokiu būdu patikrindavo ir ištirdavo jaunuolius? 

a) diūturnīs colloquiīs  c) speciem faciēī et totīus corporis explorābat 

b) in quōdam certāmine  d) fame et sitī 
 

3. Ką priimtas jaunuolis pirmiausia privalėjo daryti? 

a) nōn auscultāre, quae ab aliīs dīcerentur c) percontārī, sī parum intellēxerat 

b) commentārī, quae audīret d) silentium tenēre duōs annōs vel plūs 
 

4. Kaip buvo vadinami tylintieji jaunuoliai? 

a) audītōrēs  c) taciturnī  

b) spectātōrēs  d) mathēmaticī  
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5. Kas, pasak Pitagoro, buvo sunkiau – tylėti ir klausyti ar kalbėti ir klausinėti? 

a) loquī cōram aliīs audientibus c) tacēre et audīre 

b) scrībere, quae ipsī opīnārentur d) verba facere et quaerere 

6. Kaip buvo vadinami mokiniai, kuriems jau buvo leidžiama kalbėti ir rašyti? 

a) ōrātōrēs  c) lēctōrēs  

b) auscultātōrēs  d) mathēmaticī  

7. Kodėl jie taip buvo vadinami? 

a) propter mȳthum veterem Graecum c) nam opiniōnem suam exprōmere potestās erat 

b) nam artibus studēbant, quās Graecī 

„mathēmata“ appelābant 

d) ab illīs artibus, quās Mūsae fovēbant 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas, daugiausia 7 taškai. Suma:  

II UŽDUOTIS. Bendrosios žinios. Atsakykite į klausimus, pažymėdami teisingą atsakymą. 

1. Kas buvo Pitagoras?  

a) romėnų filosofas ir mokslininkas c) graikų gydytojas 

b) graikų filosofas ir mokslininkas d) romėnų istorikas 

2. Kada gyveno Pitagoras?  

a) I a. pr. Kr. c) VI a. pr. Kr. 

b) I a po Kr. d) VI a. po Kr. 

3. Su kokių mokslų ištakomis siejamas Pitagoras? (išbraukite neteisingą atsakymą)  

a) retorikos c) muzikos teorijos 

b) matematikos d) astronomijos 

 

Vertinimas: Už teisingą išsamų atsakymą 1 taškas, daugiausia 3 taškai. 

Suma:  

 

GRAMATIKA IR ŽODYNAS 

 

III UŽDUOTIS. Suraskite tekste po vieną šios gramatinės formos veiksmažodį: 

 

Praes. indicat. act.  Plusquampf. sg. 3  

Impf. indicat. act.  Plusquampf. pl. 3  

Impf. indicat. pass.   Infinitivus perf. act.  

Perf. indicat. act.  Gerundium  

 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas, daugiausia 8 taškai. Suma:  
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IV UŽDUOTIS. Parinkę teisingą variantą, įrašykite į sakinį trūkstamus įvardžius. 

1. Lātōna dea erat, _____  Iūno, rēgīna deōrum, nōn amābat. (Latona buvo deivė, kurios Junona, 

dievų karalienė, nemėgo.) 

a) quam   b) quem  c) cuius d) quae 
 

2. Omnia _____ mēcum porto. (Visa, kas mano, su savimi nešuosi.) 

a) sua   b) mea   c) meī  d) sibi 

3. Dē _____ ac dē vestrīs līberīs cōgitāte. (Apie save ir savo vaikus galvokite.) 

a) sē   b) suīs   c) vōbīs d) vōs 

4. Numquam ______ nātūra, aliud sapientia dīcit. (Niekada gamta nesako vieno, o išmintis kito.) 

a) alium      b) ūnum  c) ūnīus d) aliud 

5. Fortūna multīs dat nimis, satis ______ . (Fortūna daugeliui duoda per daug, bet niekam 

pakankamai.) 

a) nūllō      b) nūllum   c) nūllī  d) nūllīus 

6. Omnēs in _____ , quod sciunt, satis sunt ēloquentēs. (Visi tame, ką žino, yra pakankamai 

iškalbingi.) 

a) eīs   b) iīs   c) eō  d) eā 

7. Animī nōn requīrunt ratiōnēs ______ rērum, quās semper vident. (Žmonių sielos neieško priežasčių 

tų dalykų, kuriuos nuolat mato)  

a) eōrum   b) eārum  c) eius  d) eum 

8. _____ ipsum habeo magistrum. (Aš pats sau mokytojas.) 

a) Sē        b) Ego   c) Suī        d) Mē 

  9.   Nēmo _______ est īdem māne, quī fuit prīdiē. (Niekas iš mūsų ryte nėra tas pats, koks buvo 

vakar.) 

a)   noster   b) nostrum      c) nōbīs  d) nostrī 
 

  10.   Nōn omnibus _______ placent et conveniunt. (Ne visiems tas pat patinka ir tinka.) 

b) idem   b) eaedem  c) eadem  d) īdem  
 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 10). Suma:  

 

V UŽDUOTIS. Išverskite žodžius ir sudarykite žodžių grandinėlę (vienas iš kito lotyniški žodžiai 

padaromi, pakeičiant vieną raidę). 

taip – sakyk – vesk – vadas – šviesa – riešutas – sniegas – vos – balsas – naktis – tuoj – paprotys 

sic   –  dic     – ____ –  ____ – _____ – ______ – ______– ___ –  _____ – ____ – ____–  ______ 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai išverstą žodį po 0,5 taško, daugiausia 5 taškai. Suma:  
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VI UŽDUOTIS. Raskite sąraše artimus pagal reikšmę žodžius ir įrašykite į lentelę. 

pvz. flere plorare   

līberī  lītus  

nocēre  fallere  

laevus  spatiōsus  

labor  difficilis  

īnsomnis  scrība  

amplius  aeger  

iubēre  īnstituere  
 

librārius,  iniūriam facere,  lātus,  sinister,  invalidus,  dēcipere,  docēre,  fīliī et fīliae,  vigil,  opera,  

gravis,  rīpa,  magis,  imperāre 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai parinktą žodį po 0,5 taško, daugiausia 7 taškai. Suma:  

 

 

VII UŽDUOTIS. Suskaičiuokite ir įrašykite atsakymą lotyniškai (žodžiu, o ne skaičiumi), šalia 

įrašykite kelintinį skaitvardį. 

 

I et I duo secundus  

II et III    

V et II   

V sine II   

VI sine II   

VIII et II   

C sine XCIV   

X et I   

X et X   

bis IV   

ter III   

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai užpildytą eilutę 1 taškas (daugiausia 10  taškų). Suma:  
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VIII  UŽDUOTIS. Pažymėkite, kurie žodžiai yra graikiškos, kurie lotyniškos kilmės (G=Graecum, 

L=Latinum). 

 

mȳthos arēna ārea mūsica 
G L G L G L G L 

        

delphīnus agricola cyclus patriōta 
G L G L G L G L 

        

theātrum rhythmus sanguis papȳrus 
G L G L G L G L 

        

 chaos zōna causa dialogus 
G L G L G L G L 

        

sphaera mystērium hymnus exercitus 
G L G L G L G L 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai pažymėtą eilutę 2 taškai, daugiausia 10 taškų. Suma:  

KULTŪRA 

IX UŽDUOTIS. Įrašykite dievų, herojų ar mitologinių būtybių lotyniškus vardus (lietuviškai 

arba lotyniškai). Juos atpažinti padės po paveikslu esantis aprašymas ir pateikti apibūdinimai.  

 
 

Graviūra pagal Rafaelio paveikslą Dievų taryba (Villa Farnesina) 



Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, 2020 m., rajono (miesto) etapas 

7 
 

1. Fīlius Veneris. 2. Dea sapientiae et litterārum. 3. Rēgīna deōrum, cūius sacra avis est pāvo. 4. Dea 

vēnātiōnis et ferārum. 5. Deus, quem poēta Vergilius appellat „dīvum patrem atque hominum rēgem“, 

cum suā sacrā ave aquilā. 6. Rēx aquārum, frāter Iovis. 7. Dea, quem Paris pulcherrimam cēnsuit. 8. 

Coniūnx Veneris. 9. Deus artium et medicīnae. 10. Deus, quī dōnāvit hominibus ūvam et vīnum. 11. 

Fortissimus hērōs, quī duodecim labōrēs fēcit. 12. Deus Rōmānōrum, cūius nōmine prīmus mēnsis 

appellātus est. 13. Nūntius deōrum. 14. Uxor Amōris, in caelum arrepta et immortālis facta. 15. 

Mōnstrum, cuī caput fēminae et corpus leōnis sunt. Aenigma eius ab Oedipode solūtum erat. 
 

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

5  10  15  

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą vardą 1 taškas, daugiausia 15 taškų. Suma:  

 

X UŽDUOTIS. Pažymėkite teisingą atsakymą. 

 

1. Kurios graikų deivės epitetas yra Pelėdakė? 
 

a) Heros     b) Afroditės    c) Atėnės  d) Artemidės 
 

2. Kuris iš šių antikinių literatūros žanrų atsirado vėliausiai? 
 

a) romanas  b) lyrika  c) drama  d) laiškai 
 

3. Apie kokius karus rašoma Herodoto Istorijoje? 
 

a) Atėnų–Spartos    b) graikų–persų    c) graikų–trojėnų    d) graikų–romėnų 
 

4. Kurios iš šių tautų romėnai neužkariavo? 
 

a) egiptiečių    b) germanų    c) punų   d) galų 
 

5. Kurio iš šių pastatų nėra Atėnų Akropolyje? 
 

a) Panteono   b) Partenono    c) Erechtėjono  d) Nikės šventyklos 
 

6. Kurių iš šių statinių nestatė senovės graikai? 
 

a) stadionų     b) šventyklų  c) teatrų   d) amfiteatrų 
 

7. Ką reiškia „Kikliniai epai“? 
 

a) Kikladų epai  b) epų ciklas  c) Kiklopo epai   d) didaktiniai epai 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 7 taškai). Suma:  
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Perskaitykite tekstą. Secundum Noctes Atticas Auli Gellii, I. 9 

Ōrdo atque ratio Pȳthagorae recipiendī īnstituendīque discipulōs huiuscemodī fuisse trāditur: Iam ā 

prīncipiō adulēscentium, quī sēsē ad discendum obtulerant, mōrēs nātūrāsque dē ōris et vultūs ingeniō 

dēque tōtīus corporis habitū scīscitābātur. Tum illum, quī explōrātus ab eō idōneusque fuerat, recipī in 

disciplīnam iubēbat et tempus certum tacēre: nōn omnēs idem, sed aliōs aliud tempus. Is autem, quī 

tacēbat, quae dīcēbantur ab aliīs, audiēbat, neque percontārī, sī parum intellēxerat, neque commentārī, 

quae audierat, fās erat; sed nōn minus quisquam tacuit quam biennium: hī appellābantur auscultātōrēs. 

At ubi rēs didicerant rērum omnium difficillimās, tacēre audīreque, tum verba facere et quaerere, omnia 

scrībere et opiniōnem suam exprōmere potestās erat; hī appellabantur in eō tempore mathēmaticī, ab hīs 

artibus, quās iam discere atque meditārī inceptāverant: quoniam geōmetriam, gnōmonicam, mūsicam 

cēterāsque item disciplīnās altiōrēs „μαθήματα“ veterēs Graecī appellābant. 
 

auscultāt|or, ōris m klausytojas 

bienni|um, ī n dveji metai 

explōr|o, āre, āvī, ātum ištirti, išbandyti 

exprōm|o, ere, psī, ptum pareikšti, parodyti 

fās erat buvo galima  

gnōmonic|a, ae gnomonika (mokslas apie saulės 

laikrodžių gaminimą)  

habit|us, ūs m laikysena, išvaizda 

huiuscemodī toks, tokio pobūdžio  

idōne|us, a, um tinkamas; gabus 

incept|o, āre, āvī pradėti, imtis 

ingeni|um, ī n įgimtos savybės, prigimtis, charakteris 

īnstitu|o, ere; stituī, stitūtum rengti, mokyti, auklėti 

μαθήματα gr. mokslai  

mathēmatic|us, ī m gr. plačiąja prasme – siekiantis 

mokslo; siaurąja – matematikas, geometras, 

astronomas 

medit|or, ārī, ātus sum dep. apmąstyti; lavinti, 

praktikuoti 

offer|o, re; tulī, lātum pasiūlyti; sēsē obtulerant 

buvo pasisiūlę, pretendavo 

ōrd|o, inis m eilė, seka, tvarka 

parum mažai, nepakankamai 

percont|or, ārī, ātus sum dep. teirautis, klausinėti 

potest|ās, ātis f  galimybė 

prōrsus vienu žodžiu, apskritai 

Pȳthagor|ās, ae m Pitagòras 

quisquam, quidquam   kas nors, kuris nors 

rati|o, ōnis f būdas, metodas 

recip|io, ere; cēpī, ceptum priimti 

scīscit|or, ārī, ātus sum dep. bandyti pažinti, 

tyrinėti 

tac|eo, ēre, uī, itum tylėti 

 

I  UŽDUOTIS. Teksto supratimas. Atsakykite į klausimus, pažymėdami teisingus atsakymus. 
 

1. Kokius jaunuolius Pitagoras rinkdavosi į mokinius? 

a) adulēscentēs nōbilēs accipere solēbat c) propinquōs tantum recipere solēbat 

b) quī ipsī doctrīnae studēre voluerant d) statim omnēs volentēs recipiēbantur 
 

2. Kokiu būdu patikrindavo ir ištirdavo jaunuolius? 

a) diūturnīs colloquiīs  c) speciem faciēī et totīus corporis explorābat 

b) in quōdam certāmine  d) fame et sitī 
 

3. Ką priimtas jaunuolis pirmiausia privalėjo daryti? 

a) nōn auscultāre, quae ab aliīs dīcerentur c) percontārī, sī parum intellēxerat 

b) commentārī, quae audīret d) silentium tenēre duōs annōs vel plūs 
 

4. Kaip buvo vadinami tylintieji jaunuoliai? 

a) audītōrēs  c) taciturnī  

b) spectātōrēs  d) mathēmaticī  
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5. Kas, pasak Pitagoro, buvo sunkiau – tylėti ir klausyti ar kalbėti ir klausinėti? 

a) loquī cōram aliīs audientibus c) tacēre et audīre 

b) scrībere, quae ipsī opīnārentur d) verba facere et quaerere 

6. Kaip buvo vadinami mokiniai, kuriems jau buvo leidžiama kalbėti ir rašyti? 

a) ōrātōrēs  c) lēctōrēs  

b) auscultātōrēs  d) mathēmaticī  

7. Kodėl jie taip buvo vadinami? 

a) propter mȳthum veterem Graecum c) nam opiniōnem suam exprōmere potestās erat 

b) nam artibus studēbant, quās Graecī 

„mathēmata“ appelābant 

d) ab illīs artibus, quās Mūsae fovēbant 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas, daugiausia 7 taškai. Suma:  

II UŽDUOTIS. Bendrosios žinios. Atsakykite į klausimus, pažymėdami teisingą atsakymą. 

1. Kas buvo Pitagoras?  

a) romėnų filosofas ir mokslininkas c) graikų gydytojas 

b) graikų filosofas ir mokslininkas d) romėnų istorikas 

2. Kada gyveno Pitagoras?  

a) I a. pr. Kr. c) VI a. pr. Kr. 

b) I a po Kr. d) VI a. po Kr. 

3. Su kokių mokslų ištakomis siejamas Pitagoras? (išbraukite neteisingą atsakymą)  

a) retorikos c) muzikos teorijos 

b) matematikos d) astronomijos 

 

Vertinimas: Už teisingą išsamų atsakymą 1 taškas, daugiausia 3 taškai. 

Suma:  

 

GRAMATIKA IR ŽODYNAS 

III UŽDUOTIS. Suraskite tekste po vieną šios gramatinės formos veiksmažodį: 

Praes. indicat. act. traditur Plusquampf. sg. 3 fuerat, intellēxerat, 

audierat, inceptāverant 

Impf. indicat. act. iubēbat, tacēbat, audiēbat, 

erat, appellābant 

Plusquampf. pl. 3 obtulerant 

Impf. indicat. pass.  scīscitābātur, dīcēbantur, 

appellābantur 

Infinitivus perf. act. fuisse 

Perf. indicat. act. tacuit Gerundium recipiendī, īnstituendī 

 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas, daugiausia 8 taškai. Suma:  
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IV UŽDUOTIS. Parinkę teisingą variantą, įrašykite į sakinį trūkstamus įvardžius. 

1. Lātōna dea erat, _____  Iūno, rēgīna deōrum, nōn amābat. (Latona buvo deivė, kurios Junona, 

dievų karalienė, nemėgo.) 

a) quam   b) quem  c) cuius d) quae 
 

2. Omnia _____ mēcum porto. (Visa, kas mano, su savimi nešuosi.) 

a) sua   b) mea   c) meī  d) sibi 

3. Dē _____ ac dē vestrīs līberīs cōgitāte. (Apie save ir savo vaikus galvokite.) 

a) sē   b) suīs   c) vōbīs d) vōs 

4. Numquam _____ nātūra, aliud sapientia dīcit. (Niekada gamta nesako vieno, o išmintis kito.) 

a) alium      b) ūnum  c) ūnīus d) aliud 

5. Fortūna multīs dat nimis, satis _____ . (Fortūna daugeliui duoda per daug, bet niekam 

pakankamai.) 

a) nūllō      b) nūllum   c) nūllī  d) nūllīus 

6. Omnēs in _____ , quod sciunt, satis sunt ēloquentēs. (Visi tame, ką žino, yra pakankamai 

iškalbingi.) 

a) eīs   b) iīs   c) eō  d) eā 

7. Animī nōn requīrunt ratiōnēs ______ rērum, quās semper vident. (Žmonių sielos neieško priežasčių 

tų dalykų, kuriuos nuolat mato)  

a) eōrum   b) eārum  c) eius  d) eum 

8. _____ ipsum habeo magistrum. (Aš pats sau mokytojas.) 

a) Sē        b) Ego   c) Suī        d) Mē 

  9.   Nēmo _______ est īdem māne, quī fuit prīdiē. (Niekas iš mūsų ryte nėra tas pats, koks buvo 

vakar.) 

a)   noster   b) nostrum      c) nōbīs  d) nostrī 
 

  10.   Nōn omnibus _______ placent et conveniunt. (Ne visiems tas pat patinka ir tinka.) 

b) idem   b) eaedem  c) eadem  d) īdem  
 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 10). Suma:  

 

V UŽDUOTIS. Išverskite žodžius ir sudarykite žodžių grandinėlę (vienas iš kito lotyniški žodžiai 

padaromi, pakeičiant vieną raidę). 

taip – sakyk – vesk – vadas – šviesa – riešutas – sniegas – vos – balsas – naktis – tuoj – paprotys 

sic   –  dic     – duc – _dux_ – _lux_ – _nux__ – _nix__  – vix – _vox_ – _nox – mox –  _mos_ 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai išverstą žodį po 0,5 taško, daugiausia 5 taškai. Suma:  
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VI UŽDUOTIS. Raskite sąraše artimus pagal reikšmę žodžius ir įrašykite į lentelę. 

pvz. flere plorare   

līberī filii et filiae lītus ripa 

nocēre iniuriam facere fallere decipere 

laevus sinister spatiōsus latus 

labor opera difficilis gravis 

īnsomnis vigil scrība librarius 

amplius magis aeger invalidus  

iubēre imperare īnstituere docere 
 

librārius,  iniūriam facere,  lātus,  sinister,  invalidus,  dēcipere,  docēre,  fīliī et fīliae,  vigil,  opera,  

gravis,  rīpa,  magis,  imperāre 

 
 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai parinktą žodį po 0,5 taško, daugiausia 7 taškai. Suma:  

 

 

VII UŽDUOTIS. Suskaičiuokite ir įrašykite atsakymą lotyniškai (žodžiu, o ne skaičiumi), šalia 

įrašykite kelintinį skaitvardį. 

 

I et I duo secundus  

II et III  quinque quintus 

V et II septem septimus 

V sine II tres tertius 

VI sine II quattuor quartus 

VIII et II decem decimus 

C sine XCIV sex sextus 

X et I undecim undecimus 

X et X viginti vicesimus 

bis IV octo octavus 

ter III novem nonus 

 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 0,5 taško (daugiausia 10  taškų). Suma:  
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VIII  UŽDUOTIS. Pažymėkite, kurie žodžiai yra graikiškos, kurie lotyniškos kilmės (G=Graecum, 

L=Latinum). 

 

mȳthos arēna ārea mūsica 
G L G L G L G L 

        

delphīnus agricola cyclus patriōta 
G L G L G L G L 

        

theātrum rhythmus sanguis papȳrus 
G L G L G L G L 

        

 chaos zōna causa dialogus 
G L G L G L G L 

        

sphaera mystērium hymnus exercitus 
G L G L G L G L 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai pažymėtą eilutę 2 taškai, daugiausia 10 taškų. Suma:  

KULTŪRA 

IX UŽDUOTIS. Įrašykite dievų, herojų ar mitologinių būtybių lotyniškus vardus (lietuviškai 

arba lotyniškai). Juos atpažinti padės po paveikslu esantis aprašymas ir pateikti apibūdinimai.  

 
 

Graviūra pagal Rafaelio paveikslą Dievų taryba (Villa Farnesina) 
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1. Fīlius Veneris. 2. Dea sapientiae et litterārum. 3. Rēgīna deōrum, cūius sacra avis est pāvo. 4. Dea 

vēnātiōnis et ferārum. 5. Deus, quem poēta Vergilius appellat „dīvum patrem atque hominum rēgem“, 

cum suā sacrā ave aquilā. 6. Rēx aquārum, frāter Iovis. 7. Dea, quem Paris pulcherrimam cēnsuit. 8. 

Coniūnx Veneris. 9. Deus artium et medicīnae. 10. Deus, quī dōnāvit hominibus ūvam et vīnum. 11. 

Fortissimus hērōs, quī duodecim labōrēs fēcit. 12. Deus Rōmānōrum, cūius nōmine prīmus mēnsis 

appellātus est. 13. Nūntius deōrum. 14. Uxor Amōris, in caelum arrepta et immortālis facta. 15. 

Mōnstrum, cuī caput fēminae et corpus leōnis est. Aenigma eius ab Oedipode solūtum sunt. 
 

1 Cupido/ Amor 6 Neptunus 11 Hercules 

2 Minerva 7 Venus 12 Ianus 

3 Iuno 8 Mars 13 Mercurius 

4 Diana 9 Apollo / Phoebus 14 Psyche 

5 Iuppiter 10 Dionysus 15 Sphinx 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą vardą 1 taškas, daugiausia 15 taškų. Suma:  

 

X UŽDUOTIS. Pažymėkite teisingą atsakymą. 

 

1. Kurios graikų deivės epitetas yra Pelėdakė? 
 

a) Heros     b) Afroditės    c) Atėnės  d) Artemidės 
 

2. Kuris iš šių antikinių literatūros žanrų atsirado vėliausiai? 
 

a) romanas  b) lyrika  c) drama  d) laiškai 
 

3. Apie kokius karus rašoma Herodoto Istorijoje? 
 

a) Atėnų–Spartos    b) graikų–persų    c) graikų–trojėnų    d) graikų–romėnų 
 

4. Kurios iš šių tautų romėnai neužkariavo? 
 

a) egiptiečių    b) germanų    c) punų   d) galų 
 

5. Kurio iš šių pastatų nėra Atėnų Akropolyje? 
 

a) Panteono   b) Partenono    c) Erechtėjono  d) Nikės šventyklos 
 

6. Kurių iš šių statinių nestatė senovės graikai? 
 

a) stadionų     b) šventyklų  c) teatrų   d) amfiteatrų 
 

7. Ką reiškia „Kikliniai epai“? 
 

a) Kikladų epai  b) epų ciklas  c) Kiklopo epai   d) didaktiniai epai 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas (daugiausia 7 taškai). Suma:  

 


