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Dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Nämnden kan utöver de exempelsvar som publiceras här även godkänna andra möjliga
uttryckssätt.
Uppgift A.
Kungen av Medien, Astyages, sägs ha haft en dotter, som inte behagade sin far. Därför gav
fadern bort dottern som hustru till en persisk furste, vilket folket i Medien tyckte mycket illa
om. En natt drömde Astyages att det växte en vinranka ur hans dotters famn, vars grenar spred
sig över hela Asien. När kungen vaknade ur drömmen på morgonen kallade han skräckslagen till
sig drömtydare. De förklarade att drömmen förutspådde att hans dotter skulle föda ett barn
som skulle komma att härska över hela Asien. Då befallde Astyages att dottern skulle hämtas
tillbaka till det kungliga hovet. Efter att hon där fött en son som fick namnet Kyros bestämde
hennes far att barnen skulle föras ut i öknen där det fanns olika rovdjur.
Uppgift B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Han (tyckte synd om barnet och) tog det med sig hem i smyg och uppfostrade det.
Pojkarna utsåg Kyros till sin kung som alla måste lyda.
En yngling från Medien som vägrade underkasta sig Kyros makt.
Han uppmanade sina kamrater att straffa pojken/ynglingen från Medien för att han varit trotsig.
Han hörde ett rykte om saken och lät skicka efter herden och Kyros.
Om varför herdens son vågade anfalla en pojke från en så ädel släkt.
Han sa att han hade handlat rätt eftersom pojken inte hade gått med på att lyda honom,
även om han var allas kung.
8. Att Kyros liknade hans egen dotter.
9. Han krävde att herden skulle berätta var han hade hittat pojken.
10. Herden blev snart tvungen att erkänna sitt bedrägeri.
Uppgift C.
1. a) herden B) ynglingen från Medien c) Kyros
2. presens particip: agens (rad 18)
perfekt particip: miseratus (raderna 10‒11); natus (rad 14); perlata (rad 16);
arcessitum (rad 17); conversus (rad 21)
futurum particip: puniturus (rad 15)
3. a) gerundivum i ackusativ; b) presens indikativ; c) perfekt indikativ;
d) pluskvamperfekt konjunktiv; e) perfekt konjunktiv
4. a) ablativ; b) dativ; c) ablativ; d) ablativ; e) ackusativ
Uppgift D.
1A; 2D; 3C; 4C; 5B

