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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Koesuorituksia ei saa kopioida. Ne ovat salassa pidettäviä asiakirjoja.
Digitaalisen kokeen arvostelupalvelun ohjeet ovat lautakunnan verkkosivuilla.
Sisällysluettelo:
 Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt
 Kokeen pisteitys
 Muuta arvostelussa huomioon otettavaa
Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
1.
Rooman valtakunta sai alkunsa Romuluksesta, Rea Silvian ja Marsin pojasta. Perustettuaan
pienen kaupungin Palatinus-kukkulalle hän teki muun muassa seuraavia asioita. Hän linnoitti
ensiksi Palatinuksen, jolla itse oli varttunut, ja valitsi vanhempien kansalaisten joukosta sata,
jotka hän nimitti senaattoreiksi juuri koska he olivat vanhimpia. Senaattoreja kutsuttiin myös
isiksi, koska he olivat valtion suojelijoita ja puolustajia myötä- ja vastoinkäymisissä. Heidän
avullaan Romulus hoiti kaikkia asioita ja sääti lakeja. Kun monia sotia oli käyty lähiheimojen
kanssa, Rooman kaupunki kasvoi ja otti kansalaisiksi joukon naapurikansoja. Voitettuaan ja
surmattuaan kuningas Acron Romulus pyhitti sotasaaliin Juppiterille Capitoliumilla. Tämä
Juppiterille omistettu temppeli oli Rooman ensimmäinen temppeli. Romulus hallitsi 38 vuotta ja
sai lopulta aikaan, että Rooman kaupungissa vallitsi rauha 40 vuotta. Nämä olivat Romuluskuninkaan aikaansaannokset, joista mikään ei ole ristiriidassa sen kanssa, että kuningas olisi
ollut jumalaista syntyperää.
2.1. Nousi myrsky, rajuilma, ja salamoi. (12 p.)
2.2. (Suuri sade)pilvi peitti auringon ja kuninkaan. Romulusta ei enää näkynyt. (8 p.)
2.3. Sotilaat näkivät kuninkaan istuimen olevan tyhjän ja pelästyksissään olivat hiljaa. (8 p.)
2.4. Sotilaat uskoivat, että Juppiter oli vienyt Romuluksen taivaaseen. (8 p.)
2.5. Sotilaat huusivat, että Romulus oli jumalallista syntyperää ja Rooman kaupungin kuningas ja
isä. (15 p.)
2.6. Sotilaat alkoivat palvoa Romulusta jumalana. He rukoilivat, että hän olisi suosiollinen heidän
lapsilleen ja antaisi rauhan Roomalle. (15 p.)
2.7. Että Romulus oli ilmestynyt hänelle. (5 p.)
2.8. Rooman tuli olla maailman hallitsija, ja roomalaisten tulee huolehtia sota-asioista. (Tuleville
sukupolville oli kerrottava, että) kukaan ei pysty vastustamaan Roomaa. (15 p.)

3.1. perfekti
3.2. perfekti
3.3. perfekti
3.4. pluskvamperfekti
3.5. imperfekti
3.6. preesens
3.7. mihi, Romanis, posteris, aetatibus, Romanis
4.1. glaucis
4.2. crinibus
4.3. pulchra
4.4. magna
4.5. gente

Kokeen pisteitys:
Tehtävä

Osioiden
määrä

Pisteitys

Enint.

1.

1×

86–0 p.

86 p.

2.1.

1×

12–0 p.

12 p.

2.2.–2.4.

3x

8–0 p.

24 p.
86 p.

2.5.–2.6. & 2.8.

3x

15–0 p.

45 p.

2.7.

1x

5–0 p.

5 p.

3.1.–3.6.

6×

2/0 p.

12 p.
22 p.

3.7.

1x

10–0 p.

10 p.

4.

5×

5/0 p.

15 p.

Muuta arvostelussa huomioon otettavaa:
Kirjoitussuoritusten arvostelu:
Virheet/ongelmakohdat alleviivataan aina. Jokaista alleviivausta ei tarvitse kommentoida
sanallisesti, mutta halutessaan mitä tahansa kohtaa voi tarkentaa kommenttikenttään.

