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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.
Vuonna 75 eKr. Julius Caesar ollessaan vielä nuori päätti matkustaa Rhodokselle, missä asui
tunnettu reettori, jolta hän halusi oppia Kreikan kirjallisuutta ja puhetaitoa. Hän purjehti meren
yli muutamien ystäviensä kanssa pienellä laivalla. Merirosvot, joita siihen aikaan oli paljon joka
puolella merta, ottivat heidät kiinni Farmakusan saaren luona ja veivät heidät pienelle saarelle;
siellä he pitivät Caesaria vankina. Kun he olivat pyytäneet 20 talenttia hänen hengestään,
Caesar nauroi ja huusi, että he eivät tiedä, kenet he olivat ottaneet kiinni. Hän lupasi antaa
heille 50 talenttia. Hän lähetti ystäviään läheisiin kaupunkeihin hakemaan/pyytämään näitä
rahoja. Caesaria pidettiin saarella 38 päivää yhden orjan ja kahden hänen ystävänsä kanssa.
Siellä Caesar lausui kirjoittamiaan runoja ja puheita merirosvoille ja kutsui barbaareiksi niitä,
jotka eivät häntä ylistäneet. Usein hän myös uhkasi ristiinnaulita merirosvot.
Tehtävä B.
1. Hän päätti varustaa laivoja, joilla hän palaisi saarelle, jolla oli ollut vankina. Hän otti kiinni
merirosvot ja ryösti heiltä kaikki heidän omaisuutensa. Hän kuljetti merirosvot laivoilla
Pergamoniin. (18 p.)
2. Hän meni prefektin luo ja pyysi, että merirosvot ristiinnaulittaisiin. (10 p.)
3. Hän halusi myydä merirosvot orjiksi ja riistää heidän omaisuutensa; hänen motiivinaan oli
rahan himo. (10 p.)
4. Caesar tajusi, että prefekti halusi rahaa, ja lähti itse vankilaan ehtiäkseen sinne ennen
sotilaita, joiden tehtävänä oli riistää merirosvojen rahat. (13 p.)
5. Hän määräsi merirosvot ristiinnaulittaviksi. (6 p.)
6. Caesar oli luvannut ristiinnaulita heidät. (6 p.)
7. Koska merirosvot olivat olleet hänelle ystävällisiä hänen ollessaan panttivankina. (6 p.)
8. Hän katkaisi merirosvojen kaulat ennen ristiinnaulitsemista. (4 p.)

Tehtävä C.
1. eis heiltä/heidän
2. eis heille, sibi itselleen
3. cruci ristille/ristiin, exemplo esimerkkinä, omnibus kaikille.
Tehtävä D.
1. Pelkää opettajaa, metue, imperatiivi (yks. 2. pers.)
2. Naista kaunistaa hiljaisuus.
3. Oppilas totelkoon opettajaa. Magistro (yks.) datiivi, oboediat konjunktiivin preesens (yks. 3.
pers.)
4. Kaikki kukoistaa työn ansiosta. Labore (yks.) ablatiivi.
5. Luonto ei salli naisen olla johtajana.
Tehtävä E.
1B; 2A; 3C; 4C; 5D.

