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Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada  

2014 m.  

 

Pirmus–antrus metus besimokantiems moksleiviams 

Rajono (miesto) etapas 

 

Užduočių atlikimo laikas 2 val. 

 

 

_________________________________________ 
mokykla (gimnazija) 

 
__________________________________________ 

dalyvio vardas, pavardė 
 

           

 
Vertinimas: 
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I UŽDUOTIS 

Kuris iš šių lotyniškų posakių reiškia, jog kartojant įsimenama? 

a. verba volant 

b. ad memoriam 

c. memento mori! 

d. bis repetita manent 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas. 
Suma:  

II UŽDUOTIS 

Kuris iš šių lotyniškų posakių ragina pažinti patį save? 

a) ad fontes 

b) memento mori! 

c) nosce te ipsum! 

d) quod erat demonstrandum 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas. 
Suma:  

III UŽDUOTIS 

Kiekvienoje grupėje yra ne tos pačios kalbos dalies arba ne tos pačios gramatinės 
formos žodis. Išbraukite jį.  
 

1) amo – lego – scribo – puero 

2) lingua – puella – ama – poeta 

3) nautis – vivitis – videtis – auditis 

4) bonam – claram – terram – antiquam 

5) oppidum – verbum – humanum – gaudium 

6) mearum – tabularum – suarum – tuarum 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą po 1 tašką. 
Suma:  
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IV UŽDUOTIS 

Būdvardžius perkelkite į lentelę prie jiems tinkančių daiktavardžių. Junginius 
išverskite.  
 
populi   

oppidorum   

filium   

consilia   

in terris   

poetas   

 
claros, antiquorum, bonum, ignotis, mala, Romani 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį ir išverstą junginį po 2 taškus. 

 
Suma:  

V UŽDUOTIS 

Surašykite žodžius į jiems priklausančias skiltis.  

laudavit – legebam – venies – docui – imperabat – amabimus – docet – laborabitis – 

scripsistis – legis – veniebas – vicisti – vidērunt – orno – amabant – habebatis – discis – 

legam – audiet – mittunt  

praesens imperfectum futurum I perfectum 

    

    

    

    

    

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį po 0,5 taško, daugiausia 10 taškų. 

 

Suma:  
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VI UŽDUOTIS 

Koks bendrašaknis lotyniškas žodis sieja šiuos tarptautinius žodžius? Parašykite lotynišką 
žodį ir jo reikšmę.  

iniciatyva procentas 

inicialai 

 

centimetras 

 

    

mutacija lingvistika 

mutantas 

 

bilingvizmas 

 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą po 1 tašką. 

Suma:  

VII UŽDUOTIS 

Pažymėkite šiose sentencijose liepiamąją nuosaką, sakinius išverskite: 
Equo ne credite, Teucri. 

Exerce memoriam tuam! 

Nota bene! 

Festina lente! 

Disce, sed a doctis. 

Ora et labora! 

Nosce te ipsum! 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai pažymėtą teisingą imperatyvą 0,5 taško, už kiekvieno 

sakinio teisingą vertimą 1 taškas, daugiausia 11. 
Suma:  
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VIII UŽDUOTIS  
Kurie iš žemiau išvardytų terminų atsirado Graikijoje, o kurie Romoje?  

demokratija  

respublika  

senatas  

teatras  

diktatorius  

tironas  

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą 1 taškas. 

 

Suma:  

IX UŽDUOTIS 

Pažymėkite po vieną teisingą atsakymą. 

1. Koks yra lotyniškas dievo Hefaisto atitikmuo? 

a. Merkurijus; b. Vulkanas; c.  Marsas; d.  Bakchas 

2. Koks lotyniškas deivės Artemidės atitkmuo? 

a. Fortūna; b.  Cerera; c.  Diana;  d.  Minerva 

3. Kuri iš šių istorinių asmenybių nėra romėnas?  

a. Marijus;  b.  Pompėjus;  c.  Augustas;  d.  Ptolemajas 

4. Kaip vadinosi valtininkas, perkeldavęs mirusiųjų sielas per požemio upę? 

a. Kronas;  b.  Charonas;  c.  Chrisipas;  d.  Churginas 

5. Kur gyveno graikų dievai? 

a. Olimpe;  b.  Atėnuose;  c.  Olimpijoje;  d.  danguje 

6. Kuris herojus vadovavo argonautų laivui? 

a. Heraklis; b.  Tesėjas;  c.  Argas;  d.  Jasonas 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas. 

Suma:  
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X UŽDUOTIS 

Susiekite mitinių herojų poras  

Orfėjas Penelopė 

Hadas Helenė  

Odisėjas Euridikė 

Paris Didonė 

Enėjas Persefonė 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai susietą porą 1 taškas. 

Suma:  
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Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada  
2014 m.  

 

Pirmus–antrus metus besimokantiems moksleiviams 

Rajono (miesto) etapas 

 

Užduočių atlikimo laikas 2 val. 

 

 

_________________________________________ 
mokykla (gimnazija) 

 
__________________________________________ 

dalyvio vardas, pavardė 
 

           

 
Vertinimas: 
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I UŽDUOTIS 

Kuris iš šių lotyniškų posakių reiškia, jog kartojant įsimenama? 

a. verba volant 

b. ad memoriam 

c. memento mori! 

d. bis repetita manent 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas. 
Suma:  

II UŽDUOTIS 

Kuris iš šių lotyniškų posakių ragina pažinti patį save? 

a) ad fontes 

b) memento mori! 

c) nosce te ipsum! 

d) quod erat demonstrandum 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas. 
Suma:  

III UŽDUOTIS 

Kiekvienoje grupėje yra ne tos pačios kalbos dalies arba ne tos pačios gramatinės 
formos žodis. Išbraukite jį.  
 

1) amo – lego – scribo – puero 

2) lingua – puella – ama – poeta 

3) nautis – vivitis – videtis – auditis 

4) bonam – claram – terram – antiquam 

5) oppidum – verbum – humanum – gaudium 

6) mearum – tabularum – suarum – tuarum 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą po 1 tašką. 
Suma:  
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IV UŽDUOTIS 

Būdvardžius perkelkite į lentelę prie jiems tinkančių daiktavardžių. Junginius 
išverskite.  
 
populi Romani romėnų tautos 

oppidorum antiquorum senovės miestų, senovinių miestų 

filium bonum gerą draugą 

consilia mala blogi sumanymai arba blogus sumanymus 

in terris ignotis nežinomose, nepažintose žemėse 

poetas claros garsius poetus 

 
claros, antiquorum, bonum, ignotis, mala, Romani 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį ir išverstą junginį po 2 taškus. 

 
Suma:  

V UŽDUOTIS 

Surašykite žodžius į jiems priklausančias skiltis.  

laudavit – legebam – venies – docui – imperabat – amabimus – docet – laborabitis – 

scripsistis – legis – veniebas – vicisti – vidērunt – orno – amabant – habebatis – discis – 

legam – audiet – mittunt  

praesens imperfectum futurum I perfectum 

docet legebam venies laudavit 

legis imperabat amabimus docui 

orno veniebas laborabitis scripsistis 

discis amabant legam vicisti 

mittunt habebatis audiet vidērunt 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį po 0,5 taško, daugiausia 10 taškų. 

 

Suma:  
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VI UŽDUOTIS 

Koks bendrašaknis lotyniškas žodis sieja šiuos tarptautinius žodžius? Parašykite lotynišką 
žodį ir jo reikšmę.  

iniciatyva procentas 

inicialai 

initium „pradžia“ 

centimetras 

centum „šimtas“ 

    

mutacija lingvistika 

mutantas 

mutare „(pa)keisti“ 

bilingvizmas 

lingua „kalba, liežuvis“ 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą po 1 tašką. 

Suma:  

VII UŽDUOTIS 

Pažymėkite šiose sentencijose liepiamąją nuosaką, sakinius išverskite: 
Equo ne credite, Teucri. 

Exerce memoriam tuam! 

Nota bene! 

Festina lente! 

Disce, sed a doctis. 

Ora et labora! 

Nosce te ipsum! 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai pažymėtą teisingą imperatyvą 0,5 taško, už kiekvieno 

sakinio teisingą vertimą 1 taškas, daugiausia 11. 
Suma:  
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VIII UŽDUOTIS  
 
Kurie iš žemiau išvardytų terminų atsirado Graikijoje, o kurie Romoje?  

demokratija gr 

respublika rom 

senatas rom 

teatras gr 

diktatorius rom 

tironas gr 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą 1 taškas. 

 

Suma:  

IX UŽDUOTIS 

Pažymėkite po vieną teisingą atsakymą. 

1. Koks yra lotyniškas dievo Hefaisto atitikmuo? 

a. Merkurijus; b. Vulkanas; c.  Marsas; d.  Bakchas 

2. Koks lotyniškas deivės Artemidės atitkmuo? 

a. Fortūna; b.  Cerera; c.  Diana;  d.  Minerva 

3. Kuri iš šių istorinių asmenybių nėra romėnas?  

a. Marijus;  b.  Pompėjus;  c.  Augustas;  d.  Ptolemajas 

4. Kaip vadinosi valtininkas, perkeldavęs mirusiųjų sielas per požemio upę? 

a. Kronas;  b.  Charonas;  c.  Chrisipas;  d.  Churginas 

5. Kur gyveno graikų dievai? 

a. Olimpe;  b.  Atėnuose;  c.  Olimpijoje;  d.  danguje 

6. Kuris herojus vadovavo argonautų laivui? 

a. Heraklis; b.  Tesėjas;  c.  Argas;  d.  Jasonas 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas. 

Suma:  
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X UŽDUOTIS 

Susiekite mitinių herojų poras  

Orfėjas Euridikė Penelopė 

Hadas Persefonė Helenė  

Odisėjas Penelopė Euridikė 

Paris Helenė Didonė 

Enėjas Didonė Persefonė 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai susietą porą 1 taškas. 

Suma:  

 


