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Lopulliset hyvän vastauksen piirteet 11.11.2021

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen 

arvostelu on suoritettu. Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu 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 välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai 

hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat 

arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen 

suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Täydet pisteet voi saada vain vastaus, joka ei sisällä väärää tietoa.

Koesuorituksia ei saa kopioida. Ne ovat salassa pidettäviä asiakirjoja.

Digitaalisen kokeen arvostelupalvelun ohjeet ovat lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/arvostelupalvelun-kayttoohje-opettajille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/arvostelupalvelun-kayttoohje-opettajille


Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt

Osa 1: Suomentaminen (90 p.)

1. Claudiuksen kuolema ja apoteoosi (90 p.)

Keisari Claudius kuoli 63-vuotiaana, valtakautensa neljäntenätoista vuotena. (4 p.) Huhuttiin, että hänet oli 

myrkytetty kotonaan pitopöydässä. (4 p.) Tämän häpeällisen teon takana sanotaan olleen hänen neljännen 

vaimonsa Agrippinan ja Neron. (6 p.) Hautajaisia vietettiin juhlallisella kulkueella (4 p.), jolloin Nero piti 

Senecan laatiman vainajan ylistyspuheen (4 p.). Agrippina ja Nero teeskentelivät surevansa miestä, jonka 

olivat surmanneet. (6 p.) Kun Nero mainitsi puheessaan Claudiuksen harkitsevuuden ja viisauden (4 p.), 

kukaan ei pystynyt pidättelemään hymyään (4 p.). Jälkeenpäin senaatti korotti Claudiuksen jumalten 

joukkoon. (4 p.)

Seneca kirjoitti Claudiuksen jumalaksi korottamisesta satiirin (4 p.), jossa kerrotaan, mitä taivaassa tapahtui 

Claudiuksen kuoleman jälkeen (4 p.). Kun Claudius oli saapunut taivaaseen (4 p.), Janus, porttien vartija, 

ilmoitti Juppiterille, että paikalle oli saapunut joku tuntematon (4 p.), joka yritti puhua jotain karhealla 

äänellä (4 p.). Kun Juppiter oli kysynyt mieheltä, minkä maan kansalainen tämä oli (6 p.), mies vastasi, että ei 

ymmärrä kieltä (4 p.). Sitten Herakles yritti keskustella muukalaisen kanssa Homeroksen säkeillä. (4 p.) 

Claudius sanoi, osoittaakseen olevansa oikea roomalainen (4 p.), tulevansa Iliumista (4 p.). Nyt Febris-

jumalatar sanoo, että Claudius ei ole oikea roomalainen vaan oikea gallialainen. (4 p.) Claudius suuttuu ja 

tuomitsee Febriksen heti kuolemaan. (4 p.)

Osa 2: Luetun ymmärtäminen (80 p.)

2. Claudius taivaassa (80 p.)

2.1 Mistä taivaassa keskusteltiin? (4 p.) (tekstivastaus)

• Keskusteltiin, voitaisiinko Claudius ottaa jumalten joukkoon. (4 p.) 

2.2 Mitä mieltä Augustus on Claudiuksen jumalaksikorottamisesta ja millä perusteella? Mitä Claudiuksen 

tekoja Augustus mainitsee? (12 p.) (tekstivastaus)

• Claudius ei voi olla jumala (4 p.), sillä hän on erittäin julma (4 p.). 

• Claudius on surmannut kaksi Augustuksen lastenlasta, vaimonsa Messalinan sekä lukemattomia 

muita. (4 p.)

2.3 Mitä Augustus kysyy Claudiukselta? (Mainitse kaksi kysymystä.) (8 p.) (tekstivastaus)

• Miksi hän surmasi heidät ilman kuulustelua? (4 p.)



• Missä tällaista voi tapahtua? (4 p.)

2.4 Mitä Augustus paheksuu? Mitä omia aikaansaannoksiaan Augustus mainitsee? (Mainitse kolme asiaa.) 

(16 p.) (tekstivastaus)

• Claudius ei ole kiitollinen Augustuksen aikaansaannoksista. (4 p.) 

• Hän oli saanut aikaan rauhan, taltuttanut kansalaissodat, perustanut kaupungin laeilla ja koristellut 

kaupungin monumenteilla. (3 x 4 p.)

2.5 Mitä Augustus kysyy senaatilta? (Mainitse kaksi kysymystä.) Mitä Claudiuksen jumaluudesta seuraisi? 

Mitä Augustus ehdottaa? (16 p.) (tekstivastaus)

• Kuka palvoisi sellaista jumalaa? (4 p.) Kuka uskoisi (sellaiseen)?  (4 p.) 

• Kukaan ei enää uskoisi heidän olevan jumalia. (4 p.) 

• Claudius on karkotettava (taivaasta). (4 p.)

2.6 Mitä Mercurius ja Claudius kohtaavat matkallaan? Mistä tilaisuudesta on kyse, ja millainen on sen 

tunnelma? (12 p.) (tekstivastaus)

• He kohtaavat komean ruumissaattueen. (4 p.) 

• Kyseessä ovat Claudiuksen hautajaiset. (4 p.) 

• Tunnelma on iloinen; jotkut itkevät ilosta. (4 p.)

2.7 Mitä Claudius tajusi? Mitä hän tunsi, ja mitä hän halusi tehdä? (12 p.) (tekstivastaus)

• Claudius tajusi olevansa kuollut. (4 p.) 

• Hän iloitsi omista ylistyksistään (4 p.) ja halusi jäädä katselemaan kulkuetta (4 p.).

Osa 3: Kielioppi (29 p.)

3. Muoto-oppi (10 p.)

3.1 Etsi aineistosta kaksi deponenttiverbiä ja määritä niiden kieliopillinen muoto (tapaluokka, aikamuoto).

(4 p.) (tekstivastaus)

• conaretur, konjunktiivin imperfekti; collocutus est, indikatiivin perfekti; profiteretur, konjunktiivin 

imperfekti (2 x 2 p.)

3.2 Etsi aineistosta kolme passiivissa olevaa verbiä ja määritä niiden kieliopillinen muoto (tapaluokka, 

aikamuoto). (6 p.) (tekstivastaus)

• narratur, indikatiivin preesens; actum sit, konjunktiivin preesens; damnari, (infinitiivin) preesens 

(3 x 2 p.)



4. Lauseoppi (19 p.)

4.1 Poimi aineistosivulla olevasta tekstistä kolme accusativus cum infinitivo -rakennetta. (9 p.) (tekstivastaus)

• Ianus nuntiavit ignotum quendam advenisse, respondit se linguam non intellegere, se dixit venisse, 

dicit Claudium verum Romanum non esse (3 x 3 p.)

4.2 Nimeä alleviivattu sivulause. (2 p.) (monivalintavastaus)

• relatiivilause (2 p.)

4.3 Nimeä alleviivattu sivulause. (2 p.) (monivalintavastaus)

• epäsuora kysymyslause (2 p.)

4.4 Nimeä alleviivattu sivulause. (2 p.) (monivalintavastaus)

• cum historicum (2 p.)

4.5 Nimeä alleviivattu sivulause. (2 p.) (monivalintavastaus)

• finaalinen sivulause (2 p.)

4.6 Nimeä alleviivattu sivulause. (2 p.) (monivalintavastaus)

• konsekutiivilause (2 p.)

Osa 4: Myöhempää latinaa (10 p.)

5. Petteri-poro (10 p.)

• 5.1 nomine (2 p.) (keskitetysti arvosteltava tekstivastaus)

• 5.2 animalibus (2 p.) (keskitetysti arvosteltava tekstivastaus)

• 5.3 capi (2 p.) (keskitetysti arvosteltava tekstivastaus)

• 5.4 laqueo (2 p.) (keskitetysti arvosteltava tekstivastaus)

• 5.5 more (2 p.) (keskitetysti arvosteltava tekstivastaus)
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