LATINA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 16.9.2019
Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen
arvostelu on suorite u. Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovelle u kokelaan koesuoritukseen,
muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja
lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Lopulliset hyvän
vastauksen piirteet eivät väl ämä ä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksy yjä vastausvaihtoehtoja tai
hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksy yjä yksityiskoh a. Koesuorituksessa mahdollises olevat
arvostelumerkinnät katsotaan muis inpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puu uminen näin ollen
suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.
Täydet pisteet voi saada vain vastaus, joka ei sisällä väärää etoa.
Koesuorituksia ei saa kopioida. Ne ovat salassa pide äviä asiakirjoja.

Sisällyslue elo:
Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt
Kokeen pisteitys
Muuta arvostelussa huomioon ote avaa

Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
1. Suomennos
Kun senaa orit olivat saaneet etää Antoniuksen julistaneen Kleopatran vaimokseen, he julis vat he
sodan Kleopatralle. (12 p.) Antonius keräsi monia sotajoukkoja ja vei ne Kreikkaan. (4 p.) Vietyään joukkonsa
meren yli Kreikkaan, Octavianus perus leirinsä Ak onin luo lähelle Antoniuksen leiriä. (8 p.) Antoniuksen
laivasto oli jo kauan pitänyt pintansa Octavianukselle, kun Cleopatra yhtäkkiä käänsi laivansa ja läh pakoon.
(12 p.) He kun Antonius näki hänen laivansa lähtevän, hän seurasi tätä Egyp in. (8 p.) Hän rakas
Kleopatraa niin palavas , e ä hän pi yhtä naista tärkeämpänä kuin omaa kunniaansa ja so laidensa
pelastumista. (12 p.) Kun Antoniukselle uskolliset so laat olivat taistelleet seitsemän kokonaista päivää, he
vihdoin antautuivat Octavianukselle. (12 p.) Seuraavana vuonna Octavianus vei sotajoukkonsa
Aleksandriaan. (4 p.) Antonius oli niin epätoivoinen, e ä hän ei yri änytkään vastustaa Octavianusta. (8 p.)
Kesken taistelua Antoniuksen laivasto karkasi Octavianuksen puolelle, ja hänen sotajoukkonsa voite in
maalla helpos . (10 p.)
2. Luetun ymmärtäminen
2.1.
E ä hänet vietäisiin Roomaan. (4 p.)
2.2.
Hän sulkeutui hautakammioon (4 p.) ja lähe Antoniukselle edon, e ä hän on surmannut itsensä
(4 p.).
2.3.
Hän on mene änyt ainoan syynsä elää. (4 p.) Hän haluaa kuolla. (4 p.)
2.4.
Hän pyysi aseenkantajansa surmaamaan hänet. (4 p.) Aseenkantaja surmasi itsensä. (4 p.) Antonius
lävitsi itsensä miekalla. (4 p.)

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Hän sai etää, e ä Kleopatra elää. (4 p.) Hän halusi päästä Kleopatran luo / Antonius menehtyi
Kleopatran syliin. (4 p.)
Hän antoi vangita Kleopatran. (4 p.) Hän var oi tätä huolellises (4 p.), koska pelkäsi hänen
haluavan surmata itsensä (4 p.).
Kleopatra aikoi riistää itseltään hengen (4 p.), koska pelkäsi, e ä Octavianus kulje aisi häntä
triumﬁkulkueessaan Rooman halki (4 p.).
Vanhus pyysi päästä vierailulle Kleopatran luo. (4 p.) Hän toi lahjaksi maljan, jossa oli viikunoita.
(4 p.) Hän pääsi Kleopatran luo. (4 p.)
Maljassa oli käärmeitä. (4 p.) Kleopatra kuoli käärmeen pistoon/myrkkyyn. (4 p.)
E ä hänet hauda aisiin yhdessä Antoniuksen kanssa. (4 p.)

3. Muoto-oppi
3.1.
duceretur, diceret, cuperem, interﬁceret, (nun atum) esset, portaretur
3.2.
sibi, ei, armigero, mili bus
4. Lauseoppi
4.1.
Antonius
4.2.
Kleopatra
4.3.
Antonius
4.4.
armiger/aseenkantaja
4.5.
Antonius
5. Monivalintatehtävä
5.1.
depositus est
5.2.
limitem
5.3.
eﬃceretur
5.4.
prohibituram
5.5.
interiit

Kokeen pisteitys
Tehtävä

Osioiden määrä

Pisteitys

Enint.

1.

1×

90–0 p.

90 p.

2.1. & 2.10.

2×

4/0 p.

8 p.

2.2.–2.3. & 2.5.
& 2.7. & 2.9.

5×

8/4/0 p.

40 p.

2.4. & 2.6. &
2.8.

3×

12/8/4/0 p.

36 p.

3.1.

1×

6/4/2/0 p.

6 p.

3.2.

1×

9/6/3/0 p.

9 p.

4.

5×

2/0 p.

10 p.

5.

5×

2/0 p.

10 p.

84 p.

15 p.

Yht. 209 p.

Muuta arvostelussa huomioon ote avaa
Kirjoitussuoritusten arvostelu
Virheet/ongelmakohdat alleviivataan aina. Jokaista alleviivausta ei tarvitse kommentoida
sanallises , mu a halutessaan mitä tahansa kohtaa voi tarkentaa kommen ken ään.

