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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.
Kejsar Tiberius brorson Claudius föddes den första augusti i Lugdunum i Gallien år 10 f.Kr.,precis
samma dag som man helgade ett altare till Augustus där. Claudius hade en mycket hård/svår
barndom eftersom hans far Drusus övergav honom när han fortfarande var ett litet barn. Som
liten pojke och under sin ungdom led han nästan hela tiden av olika sega sjukdomar. Eftersom
Claudius verkade svag både mentalt och kroppsligt ansåg man att han därför inte var lämpad att
sköta några offentliga eller privata uppgifter. Om hans mor Antonia ansåg att någon var trögtänkt
brukade hon säga att denne var dummare än hennes son Claudius. Efter att hans syster Livilla
hade fått höra att Caludius skulle kunna bli kejsare någon dag sade hon att hon djupt sörjde att det
romerska folket skulle råka ut för en så stor olycka.
Uppgift B.
1. Han var intellektuellt begåvad och han ägnade sig ivrigt åt vetenskap och konst.
2. Etruskernas historia och Karthagos historia.
3. Verket om etruskerna omfattade 20 böcker, Karthagos historia 8 böcker.
4. Han blev kejsare när han var 50 år.
5. Han beslutade sig för att bege sig iväg för att erövra Britannien för att få ett rykte som krigare.
6. Han råkade ut för en storm utanför Ligurien och höll på att drunkna tillsammans med sina
trupper, men tog sig i land i Massilia (Marseille).
7. Resan företogs som en fotmarsch till Galliens kust mitt emot Britannien.
8. Den sista etappen utgjordes av överfarten över ett havssund (=Engelska kanalen) som förlöpte
väl och krigshären tog sig oskadd till Britannien.
9. (Inom bara några dagar) erövrade Claudius en del av ön (tog emot kapitulationen).
10. Claudius återvände till Rom efter krigståget under den sjätte månaden efter krigets början och
firade där en storslagen triumf.

Uppgift C.
1.

a) berätta; b) fortsätta; c) sträva efter / ha för avsikt

2. infinitiv presens: ire (rad 21); infinitiv perfekt: dedisse (rad 12); infinitiv futurum: paraturum
esse (rad 17)
3. a) dativus finalis; b) konjunktiv perfekt i en indirekt frågesats; c) gerundiv ackusativ som
attribut; d) konjunktiv pluskvamperfekt i en cum historicum-sats; e) perfekt particip som en
del av en ablativus absolutus-konstruktion
Uppgift D.
1B; 2C; 3B; 4A; 5D

