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Nämä esimerkit täydet pisteet antavasta vastauksesta eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Tässä julkaistavan esimerkkivastauksen lisäksi lautakunta voi hyväksyä myös muita mahdollisia tapoja ilmaista asia.

Tehtävä A.
Kun konsuli Marcus Atilius Regulus oli tuottanut puunilaisille suuren tappion vuonna 256 eKr.,
karthagolainen Hanno tuli hänen luokseen sanoen tahtovansa keskustella rauhasta. Mutta
todellisuudessa hän yritti kuluttaa aikaa, kunnes uudet joukot saapuisivat Afrikasta. Sotilaat
kehottivat Regulusta kohtelemaan häntä yhtä julmasti kuin puunilaiset olivat kohdelleet konsuli
Corneliusta muutamia vuosia aikaisemmin. Tämä oli näet otettu kiinni ja heitetty vankilaan,
vaikka hänet oli kutsuttu keskusteluun. Hanno pelkäsi jo, että hän kärsisi saman kohtalon.
Mutta hän sanoi roomalaisille: ”Jos sen teette, ette ole yhtään meitä parempia.” Silloin konsuli
käski sotilaiden vaieta ja vastasi Hannolle: ”Älä ole epätoivoinen! Roomalaisten luotettavuus
vapauttaa sinut tuosta vaarasta.”

Tehtävä B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roomalaiset hävisivät taistelun puunilaisia vastaan.
Vain 2 000 sotilasta pääsi pakenemaan.
Regulus lähetettiin Roomaan solmimaan rauhaa.
Hän lupasi palata Karthagoon, jollei ylhäisiä sotavankeja palauteta karthagolaisille.
Regulus neuvoi senaattoreita hylkäämään puunilaisten ehdot.
Monet sotavangit olivat nuoria ja hyviä sotapäälliköitä, kun taas Regulus oli jo kykenemätön
sotimaan.
7. Senaatti päätti pitää karthagolaiset sotavangit Roomassa.
8. Regulus päätti pitää valansa ja palasi Karthagoon.
9. Karthagolaiset kiduttivat häntä ja surmauttivat hänet.
10. Regulus oli erinomainen esimerkki roomalaisten luonteenlujuudesta.
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Tehtävä C.
1. a) miles; b) iubere; c) afficere
2. a) (passiivin) indikatiivin perfekti (mon. 3. persoona)
b) (passiivin) konjunktiivin pluskvamperfekti (mon. 3. persoona)
c) (puolideponenttiverbin) konjunktiivin imperfekti (yks. 3. persoona)
3. a) se … rediturum esse (rivi 14);
(illos) captivos (iuvenes … bonos duces) esse (rivi 17);
iusiurandum … esse (rivit 19–20)
b) pacis faciendae causa (rivi 13);
ad bellum gerendum (rivi 18);
iusiurandum … servandum esse (rivit 19–20);
eum … interficiendum (curaverunt) (rivit 22–23).
4. a) datiivi; b) ablatiivi; c) lokatiivi; d) genetiivi

Tehtävä D.
1C; 2D; 3D; 4B; 5A

