LATINA, LAAJEMPI 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.
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Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
1. Suomennos
Rakastu uaan Poppaeaan Nero pää tappaa äi nsä Agrippinan (6 p.). Hän kutsui koolle avustajansa ja
kysyi heiltä neuvoa, tulisiko hänen käy ää myrkkyä, miekkaa vai jotain muuta keinoa (10 p.). Avustajat
ehdo vat ensin myrkkyä, mikä ei mielly änyt Neroa (8 p.). Jos nimi äin Agrippina myrkyte äisiin hallitsijan
järjestämillä illallisilla, kuolemaa ei voisi lukea sa uman liin, sillä Britannicus oli aiemmin kuollut samalla
tavalla (12 p.).
Vihdoin orja Anicetus, joka vihasi Agrippinaa, ehdo ovelaa juonta, jolla Agrippina menehtyisi haaksirikossa
(12 p.). Hän sanoi, e ä oli mahdollista rakentaa laiva, josta irtoaisi osa itsestään merellä (8 p.). Ja jos
Agrippina menehtyisi haaksirikossa, kuka olisi niin epäluuloinen, e ä lukisi rikoksen liin sen minkä tuulet ja
aallot olivat saaneet aikaan (12 p.)? Sillä mikään ei ole niin al s sa umuksille kuin meri (6 p.). Neroa
mielly Anicetuksen oveluus (4 p.). Sen lisäksi rikoksen toimeenpanemiselle tarjoutui erinomainen
laisuus, kun Nero läh Baiaan vie ämään Minerva-jumala aren juhlia (8 p.). Sinne hän kutsui äi nsä
lähe ämällä hänelle eri äin mielly ävän kirjeen (4 p.).
2. Luetun ymmärtäminen
2.1.
Agrippina ensin epäröi (4 p.), koska oli kuullut huhuja salajuonesta (4 p.).
2.2.
Kaksi seuraavista: Nero meni äi ään vastaan, o hänet ystävällises vastaan ja vei huvilalleen.
2.3.
Agrippina istui Neron vieressä (4 p.), Nero pois imartelullaan Agrippinan pelon (4 p.).
2.4.
Agrippina nousi laivaan. (4 p.)

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

Laivan ka o romah (4 p.), ja laiva hajosi (4 p.).
Agrippinaa suojasivat sängyn seinämät. (4 p.)
Agrippina laskeutui mereen (4 p.), ui rantaan (4 p.) ja palasi huvilaansa (4 p.).
Hän halusi antaa sen vaikutelman, e ä ei ollut tajunnut olleensa rikoksen kohteena (4 p.). Hän
lähe sanansaa ajan kertomaan pojalleen (4 p.), e ä hän oli väl änyt onne omuuden (jumalten
suosiolla ja onnen avulla) (4 p.).
Hän valvoi peläten (4 p.) ja odo aen etoa äi nsä kuolemasta (4 p.).
Hän kutsui kokoon neuvonantajansa (4 p.) harkitsemaan, mitä tulisi tehdä (4 p.).

3. Lauseoppi
3.1.
Duo ministri (1 p.) a Nerone (1 p.) convoca sunt (1 p.).
3.2.
Parietes lec (1 p.) Agrippinam (1 p.) protexerunt (1 p.).
3.3.
Ministri (1 p.) proposuerunt (1 p.) venenum (1 p.).
4. Muoto-oppi
4.1.
eam, illam, hanc (3/0 p.)
4.2.
eius, illius, huius (3/0 p.)
4.3.
ei, illi, huic (3/0 p.)
4.4.
arden (3/0 p.)
4.5.
splendidas (3/0 p.)
4.6.
for bus (3/0 p.)
5. Piispa Henrik
5.1.
Finlandiam (3/0 p.)
5.2.
converteret (3/0 p.)
5.3.
sequen (3/0 p.)
5.4.
anno (3/0 p.)

Kokeen pisteitys
Tehtävä

Osioiden määrä

Pisteitys

Enint.

1.

1×

90–0 p.

90 p.

2.1.–2.3. & 2.5.
& 2.9.–2.10

6×

8/4/0 p.

48 p.

2.4. & 2.6.

2×

4/0 p.

8 p.

2.7.–2.8.

2×

12/8/4 p.

24 p.

3.

3×

3–0 p.

9 p.

4.

6×

3/0 p.

18 p.

5.

4×

3/0 p.

12 p.

80 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.

