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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.
Voitettuaan useita taisteluja, Aleksanteri Suuri sai lisänimekseen ”voittamaton”. Kun hän oli
kukistanut Persian valtakunnan, koko Kreikan kuuluisimmat filosofit ja kirjailijat kokoontuivat
Korinttiin onnittelemaan Aleksanteria. Ainoastaan puuttui Diogenes, erittäin kuuluisa kyyninen
filosofi, joka silloin asui Korintissa. Hän nimittäin eli mieluummin yksin ja köyhänä kuin hankki
itselleen mainetta ja rikkauksia mielistelemällä valtaapitäviä. Aleksanteri halusi saada puolelleen
Diogeneen ystävyyden ja suosion, mutta tämä ei halunnut toteuttaa kuninkaan toivetta.
Odoteltuaan turhaan filosofia Aleksanteri lähti itse hänen luokseen. Löydettyään hänet ottamassa
aurinkoa paljaan taivaan alla, Aleksanteri sanoi: ”Pyydä minulta, Diogenes, mitä haluat, ja minä
annan sen mielelläni sinulle.” Tälle filosofi vastasi: ”Pyydän vain tätä yhtä asiaa, että vähän
siirtyisit, niin että et peittäisi minulta aurinkoa.”
Aleksanteri oli samanveroinen sodankäynnissä kuin Sokrates viisaudessa. Kun Aleksanteri oli
voittanut Dareioksen yhdessä ja toisessa taistelussa, Dareios lupasi hänelle osan valtakuntaansa ja
tyttärensä puolisoksi miljoonan talentin kera. Parmenion sanoi, että hyväksyisi tämän ehdotuksen,
jos olisi Aleksanteri. Tämä vastasi hänelle: ”Minäkin hyväksyisin, jos olisin Parmenion.”
2.1. Aleksanteri halusi saada makedonialaisten suosion lahjonnalla. (6 p.)
2.2. Lahjotut kansalaiset pysyisivät uskollisina Aleksanterille. (6 p.)
2.3. Filippos oli saanut kreikkalaisia valtioita haltuunsa enemmän ostamalla kuin voittamalla. (6 p.)
2.4. Aleksanteri halusi tietää, mitä hänen tulisi tehdä, että hänen toimillaan olisi menestystä. (8 p.)
2.5. Aleksanterin tuli käskeä tappamaan ensimmäisen, joka tulisi häntä vastaan, kun hän menisi
ulos portista seuraavana päivänä. (12 p.)
2.6. Hän käski surmata aasinajajan(, joka tuli häntä vastaan). (8 p.)

2.7. Aasinajaja kysyi, miksi Aleksanteri halusi rangaista viatonta niin kovalla rangaistuksella. (8 p.)
2.8. Aleksanteri kertoi hänelle oraakkelin kehotuksesta. (6 p.)
2.9. Kuolemaan oli määrätty aasi, joka tuli Aleksanteria vastaan ensimmäisenä. (8 p.)
2.10. Aleksanteria miellytti aasinajajan nokkela vastaus, ja hän määräsi aasin kuolemaan. (8 p.)
3.1. monikon genetiivi
3.2. passiivin infinitiivin preesens
3.3. aktiivin konjunktiivin imperfekti, yks. 3. persoona
3.4. yks. datiivi
3.5. yks. ablatiivi
4.1. finaalinen sivulause
4.2. epäsuora kysymyslause
4.3. irreaalinen ehtolause
4.4. konsekutiivilause
4.5. relatiivilause
5.1. sitas
5.2. rebus
5.3. fuerit
5.4. mirabile

Kokeen pisteitys:
Tehtävä

Osioiden
määrä

Pisteitys

Enint.

1.

1×

96–0 p.

96 p.

2.1.–2.3. & 2.8.

4×

6–0 p.

24 p.

2.4. & 2.6. &
2.7. & 2.9.–
2.10

5×

8–0 p.

40 p.

2.5.

1×

12–0 p.

12 p.

3.

5×

2/0 p.

10 p.

4.

5×

3/0 p.

15 p.

5.

4×

3/0 p.

12p.

76 p.

Yht.

209 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.

