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Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. 

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng 

som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter 

gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. De slutgiltiga beskrivningarna 

av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända 

detaljer i ett godkänt svar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara 

med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur 

bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Fulla poäng kan endast ges för ett svar som inte innehåller felaktig information.

Provprestationerna får inte kopieras. De är sekretessbelagda handlingar. 

Anvisningarna om bedömningstjänsten för det elektroniska provet är åtkomliga på nämndens webbplats via 

länken: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/bedomningstjanstens-anvisningar-for-larare

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/bedomningstjanstens-anvisningar-for-larare


Innehåll i fullpoängssvar

Del 1: Översättning till svenska (90 p.)

1. Midas och Bacchus gåva (90 p.)

Midas, Frygiens kung, hade visat gästfrihet mot guden Bacchus/Dionysos (4 p.) då denna ledde sin här mot 

Indien (4 p.). Därför ville guden ge Midas en gåva (4 p.): ”Vad du önskar dig”, sade guden, ”det skall jag ge 

dig.” (4 p.) Då bad kungen att vad han än vidrörde med sin kropp skulle förvandlas till guld. (10 p.) Bacchus 

var rädd för faran med det (4 p.), men gav ändå Midas denna gåva (4 p.). Den mycket lyckliga kungen 

vidrörde en dryckesbägare och se! Den var guld. (6 p.) I det samma bröt han en grön kvist av ett träd (4 p.), 

och i sin hand höll han i stället en kvist av guld (4 p.). Ett äpple som han plockade från trädet förvandlades 

med en gång till ett gyllene äpple. (8 p.) Då hans slavar hade gjort färdigt ett måltidsbord fyllt med kött och 

spannmålsprodukter / Ceres gåvor (8 p.), ville Midas glupskt äta maten (4 p.), men hans tänder mötte hårt 

guld (4 p.). Då han ville dricka vatten eller vin (4 p.) var det i stället flytande guld som rann ur munnen (4 p.).  

Han kunde inte äta något. (4 p.) Den olyckliga Midas hatade nu den gåva han tidigare hade eftertraktat. 

(6 p.)

Del 2: Läsförståelse (80 p.)

2. Midas som domare (80 p.)

2.1 Vad bad Midas om? (4 p.) (textsvar)

• Han bad att gåvan skulle tas ifrån honom. (4 p.)

2.2 Vilket råd gav Bacchus? Nämn två saker. (8 p.) (textsvar)

• Han sade att Midas skulle ta sig till floden Pactolus (4 p.) och tvätta sig i dess vatten (4 p.).

2.3 Vilka följder hade det att Midas följde Bacchus råd? Nämn tre saker. (12 p.) (textsvar)

• Han befriades från den besvärliga gåvan. (4 p.) 

• Guldet flyttades från hans kropp till floden. (4 p.) 

• Sanden i floden förvandlades till guld. / Sedan dess har det funnits mycket guld i området. (4 p.)

2.4 Vad berättas det om Minerva? Nämn två saker. (8 p.) (textsvar)

• Hon (var den första som) gjorde flöjtar av (hjort-)ben (4 p.) och spelade på gudarnas gästabud (4 p.).

2.5 Vad gjorde Juno och Venus och varför? (8 p.) (textsvar)

• De hånade Minerva, (4 p.) eftersom hon såg ful ut då hon blåste i flöjten / blåste ut sina kinder. (4 

p.).



2.6 Vad gjorde Minerva? Nämn tre saker. (12 p.) (textsvar)

• Hon gick ut i skogen. (4 p.)

• Hon såg på sin spegelbild i en källa. / Hon såg att hon var skrattretande. (4 p.)

• Hon kastade bort flöjten. (4 p.)

2.7 Vad berättas det om Marsyas? Nämn två saker. (8 p.) (textsvar)

• Han hittade flöjten. / Han fick (genom att öva) fram en underbar klang. / Han utmanade Apollon till 

tävling. (2 x 4 p.)

2.8 Vad berättas det om Midas, och vad uppstod det oenighet om? (8 p.) (textsvar)

• Midas valdes till domare. (4 p.) 

• Midas ansåg att Marsyas hade vunnit, Timolus ansåg att vinnaren var Apollon. (4 p.)

2.9 Vad sade Apollon till Midas? Nämn två saker. (8 p.) (textsvar)

• Midas hade visat sig vara en enfaldig domare. / Var och en som känner musiken föraktar flöjtens 

klang. / På grund av sin dumhet fick Midas åsneöron. (2 x 4 p.)

2.10 Hur straffades Marsyas? (4 p.) (textsvar)

• Han bands vid ett träd och flåddes levande. (4 p.)

Del 3: Grammatik (29 p.)

3. Morfologi (10 p.)

3.1 Plocka i texten ett verb som står i futurum. (2 p.) (textsvar)

• dabo (2 p.)

3.2 Plocka i texten ett verb som står i pluskvamperfekt. (2 p.) (textsvar)

• tractaverat (2 p.)

3.3 Plocka i texten ett verb som står i passiv indikativ perfekt. (2 p.) (textsvar)

• factum est (2 p.)

3.4 Plocka i texten ett verb som står i aktiv infinitiv presens. (2 p.) (textsvar)

• dare (2 p.)

3.5 Plocka i texten ut en indikativ presens. (2 p.) (textsvar)

• desideras (2 p.)



4. Syntax (19 p.)

4.1 Plocka i materialet ut tre accusativus cum infinitivo-strukturer. (9 p.) (textsvar)

• (vidit) faciem suam (ridiculam) esse, (dixit) eam (potius Marsyae) dandam esse, Te (stultum 

iudicem) esse (demonstravisti) (3 x 3 p.)

4.2 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• relativsats (2 p.)

4.3 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• relativsats (2 p.)

4.4 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• kausal bisats (2 p.)

4.5 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• kausal bisats (2 p.)

4.6 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• cum historicum (2 p.)

Del 4: Senare latin (10 p.)

5. Latinstudier under antiken (10 p.)

• 5.1 pulsat (2 p.) (flervalssvar)

• 5.2 domine (2 p.) (flervalssvar)

• 5.3 Scripsit (2 p.) (flervalssvar)

• 5.4 affer (2 p.) (flervalssvar)

• 5.5 genus (2 p.) (flervalssvar)
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