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Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada  
2014 m.  

 

Trečius–ketvirtus 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, kad einama prie esmės? 

a) idem per idem  

b) in corpore 

c) in medias res 

d) in saecula saeculorum 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas. 
Suma:  

II UŽDUOTIS 

Kuris iš šių lotyniškų posakių reiškia, kad niekada nereikia skubėti? 

a) festina lente 

b) carpe diem 

c) memento mori 

d) perpetuum mobile 

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) amice – lege – dice – scribe 

5) novus–lupus–servus–dominus 

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.  
 
opinio   

manūs   

oppidorum   

matrem   

rei    

in terris   

poetas   

 
claros, communis, almam, antiquorum, publicae, ignotis, dextras 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį ir išverstą junginį po 3 taškus. 

 
Suma:  

V UŽDUOTIS 

Surašykite žodžius į jiems priklausančias skiltis. 

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

scripsistis – legis – veniebas – vici – viderant – orno – amabant – habueram – discis – 

legam – audiveramus – miseras 

 
praesens imperfectum futurum I perfectum plusquamperfectum 

     

     

     

     

 

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

 

Suma:  
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VI UŽDUOTIS 

Parašykite lietuvišką žodį, kuris pagal prasmę atitinka nurodytą lotynišką žodžių junginį. 
Jei žinote, parašykite atitinkamą lotynišką žodį.  

• avis Iovis 

• avis Minervae 

• dona Bacchi 

• dona Cereris 

• populus Romuli 

• populus Palaemonis 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį po 1 tašką. 

Suma:  

VII UŽDUOTIS 

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

iniciatyva procentas 

inicialai 

 

centimetras 

 

    

mutacija lingvistika 

mutantas 

 

bilingvizmas 

 

    

finalas unija 

finišas unitarinis 

definicija 

 

unisonas 

 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą po 1 tašką. 

Suma:  
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VIII UŽDUOTIS 

Perrašykite lotyniškais rašmenimis (transliteruokite) šiuos senosios graikų kalbos žodžius.      

ΟΝΟΜΑ (ὄνομα)  ΔΗΜΟΣ (δῆμος)  

ΒΙΒΛΙΟΝ (βιβλίον)  ΒΙΟΣ (βίος)  

ΑΘΗΝΗ (Ἀθήνη)  ΟΜΗΡΟΣ (Ὅμηρος)  

ΦΥΣΙΣ (φύσις)  ΗΛΙΟΣ (ἥλιος)  

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai parašytą žodį 1 taškas. 

Suma:  

 
 

IX UŽDUOTIS 

Kurie iš žemiau išvardytų terminų atsirado Graikijoje, o kurie Romoje?  

demokratija  

respublika  

senatas  

forumas  

akademija  

teatras  

agora  

diktatorius  

tironas  

imperatorius  

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą 0,5 taško, daugiausia 5. 

 

Suma:  
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X UŽDUOTIS 

Pažymėkite po vieną teisingą atsakymą. 

1. Koks yra lotyniškas dievo Krono atitikmuo? 

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

2. Koks lotyniškas Aušros deivės Eos atitkmuo? 

a. Fortūna; b.  Selenė; c.  Aurora;  d.  Diana 

3. Kuri iš šių istorinių asmenybių nėra romėnas?  

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

4. Kuri iš šių istorinių asmenybių priklauso Romos klasikiniam laikotarpiui? 

a. Cezaris;  b.  Periklis;  c.  Romulas;  d.  Neronas 

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 

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

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

8. Kurių nimfų ašaros, pasak mito, pavirto gintaru: 

a. Hesperidžių;  b.  Nerejidžių;  c.  Helijadžių 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas. 

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

 

Trečius–ketvirtus 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, kad einama prie esmės? 

a) idem per idem  

b) in corpore 

c) in medias res 

d) in saecula saeculorum 

Vertinimas: Už teisingą atsakymą 1 taškas. 
Suma:  

II UŽDUOTIS 

Kuris iš šių lotyniškų posakių reiškia, kad niekada nereikia skubėti? 

a) festina lente 

b) carpe diem 

c) memento mori 

d) perpetuum mobile 

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) amice – lege – dice – scribe 

5) novus–lupus–servus–dominus 

6) mearum – tabularum – suarum – tuarum 

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

 



Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, 2014 m., rajono (miesto) etapas 

 

 3 

IV UŽDUOTIS 

Būdvardžius perkelkite į lentelę prie jiems tinkančių daiktavardžių. Junginius 
išverskite.  
 
opinio communis  

manūs dextras  

oppidorum antiquorum  

matrem almam  

rei  publicae  

in terris ignotis  

poetas claros  

 
claros, communis, almam, antiquorum, publicae, ignotis, dextras 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį ir išverstą junginį po 3 taškus. 

 
Suma:  

V UŽDUOTIS 

Surašykite žodžius į jiems priklausančias skiltis. 

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

scripsistis – legis – veniebas – vici – viderant – orno – amabant – habueram – discis – 

legam – audiveramus – miseras 

praesens imperfectum futurum I perfectum plusquamperfectum 

docet legebam venies laudavit miseras 

legis imperabat amabimus docuērunt habueram 

orno veniebas laborabitis scripsistis audiveramus 

discis amabant legam vici viderant 

 

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

 

Suma:  
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VI UŽDUOTIS 

Parašykite lietuvišką žodį, kuris pagal prasmę atitinka nurodytą lotynišką žodžių junginį. 
Jei žinote, parašykite atitinkamą lotynišką žodį.  

• avis Iovis erelis 

• avis Minervae pelėda 

• dona Bacchi vynuogės, vynas 

• dona Cereris javai, grūdai 

• populus Romuli romėnai 

• populus Palaemonis lietuviai 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį po 1 tašką. 

Suma:  

VII 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“ 

    

finalas unija 

finišas unitarinis 

definicija 

finis 

„riba, pabaiga, galas“ 

unisonas 

unus „vienas“ 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą po 1 tašką. 

Suma:  
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VIII UŽDUOTIS 

Perrašykite lotyniškais rašmenimis (transliteruokite) šiuos senosios graikų kalbos žodžius.      

ΟΝΟΜΑ (ὄνομα) onoma ΔΗΜΟΣ (δῆμος) demos 

ΒΙΒΛΙΟΝ (βιβλίον) biblion ΒΙΟΣ (βίος) bios 

ΑΘΗΝΗ (Ἀθήνη) Athene ΟΜΗΡΟΣ (Ὅμηρος) Homeros 

ΦΥΣΙΣ (φύσις) physis ΗΛΙΟΣ (ἥλιος) Helios 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingai parašytą žodį 1 taškas. 

Suma:  

 
 

IX UŽDUOTIS 

Kurie iš žemiau išvardytų terminų atsirado Graikijoje, o kurie Romoje?  

demokratija gr 

respublika rom 

senatas rom 

forumas rom 

akademija gr 

teatras gr 

agora gr 

diktatorius rom 

tironas gr 

imperatorius rom 

 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą įrašą 0,5 taško, daugiausia 5. 

 

Suma:  
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X UŽDUOTIS 

Pažymėkite po vieną teisingą atsakymą. 

1. Koks yra lotyniškas dievo Krono atitikmuo? 

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

2. Koks lotyniškas Aušros deivės Eos atitkmuo? 

a. Fortūna; b.  Selenė; c.  Aurora;  d.  Diana 

3. Kuri iš šių istorinių asmenybių nėra romėnas?  

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

4. Kuri iš šių istorinių asmenybių priklauso Romos klasikiniam laikotarpiui? 

a. Cezaris;  b.  Periklis;  c.  Romulas;  d.  Neronas 

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 

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

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

8. Kurių nimfų ašaros, pasak mito, pavirto gintaru: 

a. Hesperidžių;  b.  Nerejidžių;  c.  Helijadžių 

Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas. 

Suma:  

 


