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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.
A. Cicero, jonka valta Roomassa oli suuri, kiihotti puheillaan kaikkia ihmisiä Antoniusta vastaan.
Lopulta hänen onnistui taivuttaa senaatti julistamaan Antonius isänmaan viholliseksi, ja niin
senaatti lähetti kaksi konsulia, Hirtiuksen ja Pansan, käymään sotaan häntä vastaan. Taistelun
jälkeen, kun Antonius oli voitettu ja molemmat konsulit kuolleet, Antoniuksen sotajoukot alkoivat
siirtyä Octavianuksen puolelle. Antonius pakeni Lepiduksen luo, Octavianus taas palattuaan
Roomaan sai aikaan sen, että hänestä tehtiin konsuli.
Caesar, Antonius ja Lepidus kokoontuivat salaa eräälle pienelle saarelle Bononian (Bolognan)
lähellä. Kolmen päivän ajan neuvoteltiin suunnitelmasta, jonka mukaan nuo kolme miestä
jakaisivat koko Rooman valtakunnan kolmeen osaan. Kaikista muista asioista he pääsivät helposti
yksimielisyyteen, mutta proskriptioista kiisteltiin kauan heidän kesken, koska itse kukin halusi
säästää omia ystäviään. Suurin heidän välisensä kiista koski Ciceron surmaamista. Antonius
kieltäytyi suostumasta rauhaan, ellei Ciceroa surmattaisi, sillä Octavianus oli tavoitellut konsulin
virkaa Ciceron avulla. Kun kiistely Ciceron pelastamisesta oli jatkunut jo kaksi päivää, Octavianus
myöntyi Ciceron tappamiseen.
Tehtävä B.
1. Koska hän oli kuullut proskriptioista.
2. Hän lähti rantaa kohti purjehtiakseen Brutuksen luo Makedoniaan.
3. Hän nousi laivaan, mutta vastatuulet palauttivat hänet takaisin rantaan ja hän päätti palata
huvilalleen; hänen mielensä valtasi kyllästyminen pakenemiseen ja elämään.
4. Hän sanoi kuolevansa isänmaassa, jonka hän oli usein pelastanut.
5. He yrittivät urheasti puolustaa Ciceroa.
6. Hän käski heidän laskea kantotuolin maahan ja kestää epäonnensa tyynin mielin.
7. Hän ei vastustellut vaan ojensi kaulansa kantotuolista sotilaiden katkaistavaksi.
8. Ciceron pää ja kädet leikattiin irti.
9. Ne vietiin Antoniukselle, joka määräsi Ciceron pään pantavaksi esille Forum Romanumin
puhujalavan edustalle hänen käsiensä väliin.
10. Koska juuri siellä Cicero oli pitänyt puheensa Antoniusta vastaan.

Tehtävä C.
1. Milites Ciceronem deprehenderunt.
2. Viri caput eius amputaverunt.
3. Illi caput eius ad Antonium rettulerunt.
Tehtävä D.
1. quem, 2. cui, cuius, 3. quod
Tehtävä E.
1. iura humana; 2. museum nationale Finlandiae; 3. Praemium pacis Nobelianum; 4. Organizatio
terrarum petroleum exportantium.

