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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.
Pyramos, kaunis nuorukainen ja Thisbe, koko Itämaan kaunein tyttö, asuivat viereisissä taloissa ja
kohtasivat usein kadulla. Aluksi he olivat ystäviä, mutta myöhemmin heidän välilleen kasvoi myös
rakkaus. Vähitellen se sai heidät valtaansa, niin että he halusivat mennä naimisiin, mutta äidit ja
isät kielsivät avioliiton. Perheet olivat nimittäin keskenään vihoissa ja kielsivät rakastavaisia
tapaamasta. Rakastavaiset löysivät kuitenkin tavan, jolla he saattoivat vaihtaa ajatuksiaan. He
nimittäin löysivät pienen halkeaman seinässä, joka erotti talot toisistaan. Tämän halkeaman kautta
Pyramos ja Thisbe keskustelivat päivittäin, ja heillä oli tapana liehitellä toisiaan ja lähettää
toisilleen kirjeitä. Yön tullessa he erosivat surullisina annettuaan seinälle suudelmia.
Rakkaus teki vähitellen heidät rohkeammiksi ja he keksivät ovelan tavan huijata vanhempiaan. He
päättivät lähteä salaa yöllä kodeistaan ja jättää taakseen perheensä ja koko kaupungin. He
päättivät tavata sovitulla kohtauspaikalla: tämä paikka oli Assyrian kuninkaan hautakumpu, missä
oli puu lähteen äärellä. Tämä puu oli korkealle kohoava silkkiäispuu täynnä valkoisia marjoja.
2.1. Hän lähti kohtauspaikalle. (4 p.)
2.2. Hän istui puun alle odottamaan Pyramosta. (8 p.)
2.3. Leijona saapui paikalle juomaan vettä (lähteestä). (8 p.)
2.4. Leijonan kuono oli verinen, koska se oli tappanut härän. (8 p.)
2.5. Thisbe pakeni luolaan. Häneltä jäi haudalle huntu. (8 p.)
2.6. Leijona repi Thisben hunnun kappaleiksi /Leijona tahrasi hunnun verellä. Leijona palasi
takaisin metsään. (8 p.)
2.7. Pyramos näki leijonan jäljet ja revityn hunnun ja uskoi Thisben kuolleen. (12 p.)
2.8. Siitä, että hän oli saattanut Thisben kuolemaan / kutsunut tämän vaaralliseen paikkaan. Ettei
ollut tullut paikalle ensimmäisenä. (8 p.)
2.9. Hän lävisti rintansa miekalla. (4 p.)

2.10. Silkkiäispuun hedelmät muuttuivat punaisiksi. (4 p.)
2.11. Thisbe näki Pyramoksen ruumiin. Hän sanoi haluavansa seurata rakastettuaan kuolemaan /
olla samassa haudassa Pyramoksen kanssa. Hän surmasi itsensä. (12 p.)
3.1. perfekti
3.2. imperfekti
3.3. pluskvamperfekti
3.4. futuuri
3.5. pluskvamperfekti
3.6. futuuri
3.7. perfekti
3.8. preesens
3.9. pluskvamperfekti
4.1. epäsuora kysymyslause
4.2. relatiivilause
4.3. ehtolause
4.4. historiallinen cum-lause (cum historicum)
4.5. finaalinen lause
5.1. Alexandriae
5.2. scapham
5.3. passus
5.4. proximam
5.5. hostis

Kokeen pisteitys:
Tehtävä

Osioiden
määrä

Pisteitys

Enint.

1.

1×

77–0 p.

77 p.

2.1. & 2.9.–
2.10.

3×

4–0 p.

12 p.

2.2.–2.6. & 2.8.

7x

8–0 p.

56 p.

2.7. & 2.11.

2x

12–0 p.

24 p.

3.

9×

2/0 p.

18 p.

4.

5x

3/0 p.

15 p.

5.

5×

3/0 p.

15 p.

Yht.

209 p.

84 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.

