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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.
Roomalainen patriisi Gnaeus Marcius, jolle oli annettu lisänimi Coriolanus hänen valloitettuaan
Coriolin vuonna 493 eKr., osoittautui hyvin ylimieliseksi plebeijejä kohtaan. Hän oli näet sitä mieltä, että patriisien oli yksin hallittava Roomaa. Tämän takia kansantribuunien suuri valta suututti
häntä kovasti. Kun Roomassa oli sittemmin puhjennut nälänhätä ja viljan hinta oli noussut, plebeijit joutuivat suureen puutteeseen. Tässä ahdingossa Coriolanus esitti senaatille, ettei Sisiliasta tuotua viljaa jaettaisi ennen kuin kansantribuunit luopuisivat virastaan. Kun tämä asia oli saatu tietää,
Coriolanus karkotettiin yleisen suuttumuksen vuoksi maanpakoon. Siitä vihastuneena hän muutti
volskien luo, jotka olivat entisiä vihollisia, kostaakseen heidän avullaan omille kansalaisilleen. Pian
hän sai aikaan, että nämä julistivat Coriolanuksen yllyttäminä roomalaisia vastaan sodan, jossa
Coriolanus johti volskien sotajoukkoa. Saatuaan valtaansa muutamia (pienempiä) kaupunkeja vihollisjoukot uhkasivat jo itse Rooman kaupunkia.
Tehtävä B.
1. Senaatti lähetti lähettiläitä palauttamaan Coriolanusta ruotuun, mutta hän uhmasi heitä.
2. Papit lähtivät taivuttelemaan Coriolanusta koristautuneina kunniamerkkeihinsä, mutta
palasivat häntä pitkään rukoiltuaan tyhjin käsin Roomaan.
3. Roomalaisnaiset menivät Coriolanuksen äidin ja vaimon luo, jotka olivat jääneet Roomaan.
4. Ei ole varmaa, lähtivätkö naiset spontaanisti vai tehtiinkö asiasta julkinen päätös.
5. Iäkäs äiti ja puoliso kahden lapsen kanssa lähetettiin vihollisleiriin neuvottelemaan rauhasta.
6. Coriolanuksen äiti valitti itkien, että hänen piti vanhoilla päivillään nähdä poikansa
vihollisten päällikkönä.
7. Äiti ajatteli, että jos ei olisi synnyttänyt poikaa, hän voisi kuolla vapaana tasavallassa.
8. Äidin puhe ja naisten itku mursivat Coriolanuksen hurjuuden, ja hän syöksyi kuin
mielettömänä syleilemään sukulaisiaan.
9. Petettyinä volskit surmasivat Coriolanuksen menetettyään odotetun voiton.
10. Roomalaiset rakennuttivat kiitollisina Fortunan temppelin naisten kunniaksi.
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Tehtävä C.
1. a) plebe hortante (rivi 13);
infecta re (rivi 16);
Viso Coriolano (rivit 20–21);
victoria … amissa (rivi 29)
b) ad animum … flectendum (rivi 15);
pacis conciliandae causa (rivi 20);
fortuna patienda est (rivi 23);
Coriolanum interficiendum (curaverunt) (rivit 28–29)
c) fecerint (rivi 19);
venerim (rivi 24)
2. a) lokatiivi; b) ablatiivi; c) genetiivi; d) akkusatiivi; e) datiivi

Tehtävä D.
a) adeunt; potuissem
b) cum Coriolanum vidisset
c) templum a viris Romanis aedificatum est

Tehtävä E.
1.
2.
3.
4.
5.

tempore; facies
quodam; totius
decrevit; fieret
urbis; convertimur
vehiculis publicis

