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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.
Kerrotaan, että hyvin vaikutusvaltainen spartalainen ylimys Pausanias, joka vaikutti Kreikassa 400luvulla eKr., herätti huomiota niin hyveillään kuin paheillaankin. Varsinkin Plataian luona vuonna
479 eKr. käyty taistelu, jossa hän varsin pienellä Kreikan sotajoukolla kukisti ja ajoi pakoon
persialaisten joukot, tuotti hänelle suurta kiitosta. Tämän voiton saavutettuaan ja suoritettuaan
yhtä suurella onnella muitakin urotöitä hän alkoi käyttäytyä tavallista ylpeämmin ja tavoitella yhä
suurempia päämääriä. Valloitettuaan näet Bysantin ja vangittuaan joitain Persian kuningas
Kserkseen sukulaisia hän palautti nämä salaa tälle takaisin, mutta ilmoitti julkisesti heidän
karanneen vankilasta. Tämän jälkeen Pausanias kirjoitti Kserkseelle kirjeen, jossa hän pyysi tätä
antamaan tuon lahjan vastineeksi hänelle tyttärensä puolisoksi.
Tehtävä B.
1. Pausanias lupasi antaa Persian kuninkaan hallintaan Spartan ja muun Kreikan, jos tämä
suostuu hänen esitykseensä.
2. Kserkses iloitsi sukulaisten pelastumisesta ja Pausaniaan lupauksista; kirjoitti Pausaniaalle
kirjeen, jossa kehotti tätä toteuttamaan suunnitelman.
3. Spartan ylimmän virkakunnan eli eforien: he kutsuivat Pausaniaan takaisin Spartaan.
4. Ei epäillyt mitään pahaa, vaan lähti eforien seurassa kohti Spartaa.
5. Kuolemantuomio maanpetturuudesta.
6. Ymmärsi erään eforin ilmeistä, että häntä vastaan juoniteltiin.
7. Pakeni Minervan/Athenen temppeliin, koska kulki muutaman askeleen muiden edellä.
8. Eforit sulkivat temppelin pariovet, jotta Pausanias ei pääsisi ulos, ja hajottivat katon, jotta
hän menehtyisi taivasalla / paljaan taivaan alla.
9. Saapui ensimmäisten joukossa tuomaan kiveä, jolla temppelin oviaukko tukittiin.
10. Pausanias hankki suurta kunniaa sotapäällikkönä, mutta tämä tahraantui häpeällisessä
kuolemassa.

Tehtävä C.
1. a) ablatiivi; b) genetiivi; c) datiivi
2. a) perventuri erant (rivi 21); oboediendum esse (rivi 19)
b) exeundi (rivi 25); gerendo (rivi 30)
c) redactum iri (rivi 12); factas esse (rivi 22)
3. a) aktiivin II futuuri, yks. 2. persoona; b) passiivin konjunktiivin imperfekti, yks. 3. persoona; c)
passiivin partisiipin perfekti; d) passiivin konjunktiivin pluskvamperfekti, yks. 3. persoona
Tehtävä D.
1. ut … consilia perficeret; 2. cum hae res cognitae essent; 3. ephoro comitante

Tehtävä E.
1A; 2B; 3D; 4C, 5C

