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Evaluering af skriftlig eksamen i græsk, juni 2012 
 

Censorrapporten koncentrerer sig om første opgave med uddrag af Plutark: Perikles, som 

72 elever besvarede. Desuden besvarede 5 elever anden opgave med uddrag af Isokrates: 

Lovprisning af Helena. En elev var til sygeeksamen, hvor opgaven var Aristophanes: 

Rigdommen. I alt var 78 elever til eksamen i skriftlig græsk. 

 

Årets ’hovedopgave’ var et uddrag af Plutarchs Perikles-biografi. Teksten er central, når 

det drejer sig om forhold vedrørende det athenske demokratis institutioner og praksis og 

Perikles rolle som ledende politiker, og den rummer dermed central temaer i 

undervisningen. Et væsentligt tema i tekststykket omhandler Perikles’ kulturpolitik og 

forholdet mellem kunst og politik. Teksten giver samtidig et godt indtryk af af Plutarch 

som historiker og hans overvejelser over de forskellige kilders sandhedsværdi. 

 

1. Syntaktisk analyse. 

καὶ διέταξεν αὐτὸς ἀθλοθέτης αἱρεθείς, καθότι χρὴ τοὺς ἀγωνιζομένους αὐλεῖν ἢ 

ᾄδειν ἢ κιθαρίζειν  

Der var rigtigt mange gode besvarelser, men også nogle ’fælder’, som mange ikke gik 

udenom. 

- αὐτὸς: både bestemmelse som attribut til implicit subjek og som subjekt blev godtaget. 

- αἱρεθείς: en del svage elever bestemte formen som verballed, sandsynligvis i den tro, at 

det var en 2p. personendelse – også selv om de allerede havde bestemt διέταξεν som 

verballed. 

- καθότι: betydningen fik flere til at gøre ledsætningen adverbiel 

- χρὴ τοὺς ἀγωνιζομένους αὐλεῖν ἢ ᾄδειν ἢ κιθαρίζειν: Langt de fleste genkendte den 

infinitte nexus, men (alt for) mange gjorde den til direkte objekt for χρὴ 

 

2. Oversættelsesopgaver 

Den originale tekst: 

῾Ο γὰρ ἐνεργότατος καὶ προθυμότατος τῶν τεχνιτῶν ἀποσφαλεὶς ἐξ ὕψους ἔπεσε,  καὶ 

διέκειτο μοχθηρῶς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπεγνωσμένος. 

I eksamensopgaven var der tilføjet to små ord: 

῾Ο γὰρ ἐνεργότατος καὶ προθυμότατος τῶν τεχνιτῶν ἀποσφαλεὶς ἐξ ὕψους ἔπεσε, καὶ 

διέκειτο μοχθηρῶς καὶ ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπεγνωσμένος ἦν. 

 

Den trykte oversættelse: 

En af håndværkerne - og det var ham, der arbejdede mest og ivrigst - mistede balancen, så 

han faldt ned fra det høje stillads, og hans tilstand var så kritisk, at lægerne opgav alt håb. 

 

Opgaven er ret let i begyndelsen, mens udfordringerne kommer til sidst. 

De fleste besvarelser begyndte derfor også helt godt. Det var ikke vanskeligt for eleverne 

at se, at subjektet er bestemt, at superlativerne er adjektiver og at ἔπεσε er verballed i en 

HS. Værre med ἀποσφαλεὶς, som ofte blev oversat som endnu et verbum i HS – hvis 

eleven da ikke valgte at springe det helt over. De morfologiske analyser viste da også, at 

mange havde opfattet ordet som 2. person sing. 



Den sidste del af opgaven havde eleverne sværere ved. Af en eller anden grund fik mange 

galt fat i διέκειτο, selv om et opslag i Berg straks giver betydningen ’befinder mig i en vis 

forfatning’. Ved  μοχθηρός får de betydningen ’ møjsommelig, elendig’, så det ville være 

ret lige til at skrive ’ han befandt sig elendigt’.   

Der kom mange bud på en oversættelse af det sidste, men ikke så mange i passiv, selv om 

præpositionen ὑπὸ og den mediale endelse giver et klart fingerpeg. Det tilføjede ἦν var 

ment som en ret håndfast hjælp, fordi det så blev muligt at oversætte ord til ord, men den 

perifrastiske form drillede rigtigt mange. 

 

Morfologien er eleverne generelt gode til. Som før nævnt var det ἀποσφαλεὶς, der gav de 

største problemer, da det blev opfattet som et finit verbum. Der var også en del, der per 

automatik bestemte ὕψος som maskulinum. Og når der er en tematisk aorist blandt 

formerne, er der også nogle der – på trods af, at alt andet er rigtig incl. opslagsform, får 

skrevet imperfektiv i stedet for aorist. 

 

Sammenligningsopgaverne.  

Der var nok at tage fat på, fx 

 ῾Ο γὰρ ἐνεργότατος καὶ προθυμότατος  

 – gengivet som selvstædig kommentar med den HS og en LS (sætningskløvning) 

 - adjektiverne er blevet til adverbier (på grund af den ’nye’ sætning) 

 ἀποσφαλεὶς – gengivet som finit verbum + direkte objekt 

 ἐξ ὕψους ἔπεσε – gengivet med en ledsætning – stillads tilføjet 

 καὶ διέκειτο μοχθηρῶς – oversat helt frit 

 καὶ ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπεγνωσμένος ἦν  

 – gengivet med en LS  

 - passiv er blevet til aktiv - agens ὑπὸ τῶν ἰατρῶν er blevet subjekt 

 

Eleverne er blevet gode til at skelne mellem syntaktiske, idiomatiske og semantiske 

forskelle, men mange er også af den – fejlagtige - opfattelse, kan vi se, at de skal finde en af 

hver. Desuden skal skriver nogle bare løs og kommenterer 4-5 forskelle.  I så tilfælde er det 

kun de 3 første, der tæller, og derfor er det vigtigt at eleverne vælger sig tre og 

koncentrerer sig om at udfolde dem, så de ikke bruger tid på noget, der ikke tæller. 

 

 

3. Tekstforståelse. 

Det ER svært at lave en god redegørelse, og der er stadig mange elever som skriver lange 

besvarelser, men alligevel ikke kommer ud over det refererende. Desuden har mange en 

tendens til at skrive løs uden at lave henvisninger til teksten, noget som i år var mere 

udtalt end det plejer at være. 

 

I forhold til formuleringerne i de 4 tekstforståelsesopgaver havde opgavekommissionen i 

år opstillet følgende kriterier for bedømmelse: 

  - er de væsentlige elementer i teksten med i redegørelsen? 

  - er det en redegørelse og ikke et referat? 

  - kommer det klart til udtryk, at der er både redegørelse og diskussion? 

  - knytter den sidste del af spørgsmålet klart an til teksten? 



 

  - er der henvisninger til teksten? 

  - er der relevante græske citater – indgår citaterne meningsfuldt i fremstillingen? 

  - er der struktur/overblik og afrunding? 

 

4. Billedspørgsmål 

De fleste har helt sikkert analyseret Parthenonfrisen, så billedet blev valgt, så det gav 

eleverne mulighed for at analysere relieffet i en speciel vinkel og kommentere bl.a. 

dynamik, overlapning, relieffets dybde mv. i stedet for at skrive noget fra deres notater. 

Der var nu forbavsende få, der identificerede relieffet.  Mange tør ikke rigtigt tro på deres 

egne iagttagelser, men kommer med støtte i deres oversigter til at skrive noget, som reelt 

ikke kan ses, fx symmetri, frontalitet eller tunge  øjenlåg. Det giver måske tryghed, men 

resulterer ofte i en noget upræcis datering. Thorvaldsen relief fra Alexanderfrisen er 

oplagt som perspektivbillede, men det var – viste det sig – svært for eleverne, da det ligner 

alt for meget.   

 

Statistik på opgave 3, tekstforståelse. Plutark. 

 

  Antal 

besvarelser 

A Gør rede for tekstens fremstilling af Perikles’ kulturpolitik, og diskutér, 

hvordan Perikles bruger kunsten politisk. Overvej, på hvilken måde Athens 

styreform afspejles i teksten. 

 

23 

B Gør rede for tekstens fremstilling af Perikles’ kulturpolitik, og diskutérhvordan 

Perikles bruger kunsten politisk. Perspektivér til forholdet mellem politik og 

kultur i dag. 

 

18 

C Gør rede for tekstens fremstilling af Perikles’ kulturpolitik, diskutér hvordan 

han bruger kunsten politisk, og kommentér Plutarks overvejelser over 

sandhedsværdien i historieskrivningen (ἱστορία) i linjerne 17-20. 

 

22 

D Gør rede for tekstens fremstilling af Perikles’ kulturpolitik, diskutér hvordan 

Perikles bruger kunsten politisk, og vurdér hvilken betydning Perikles’ drøm 

har i teksten; sammenlign med brugen af drømme i andre antikke tekster. 

 

8 

 

 I alt (en elev besvarede ikke opgaven) 71 

 

Statistik på opgave 3, tekstforståelse. Isokrates. 

 

  Antal 

besvarelser 

A Gør rede for tekstens fremstilling af skønhedens magt, og kommentér 

forfatterens brug af Helenaskikkelsen; diskutér tekstens brug af myten om den 

trojanske krig i forhold til andre antikke fremstillinger af krigen. 

 

1 

B Gør rede for tekstens fremstilling af skønhedens magt, og kommentér 

forfatterens brug af Helenaskikkelsen; sammenlign tekstens opfattelse af 

skønhed med skønhedens betydning i Platons forfatterskab. 

 

C Gør rede for tekstens fremstilling af skønhedens magt, og kommentér 

forfatterens brug af Helenaskikkelsen; diskutér tekstens opfattelse af skønhed i 

relation til nutidens holdning til skønhed. 

 

4 

D Gør rede for tekstens fremstilling af skønhedens magt, og kommentér 

forfatterens brug af Helenaskikkelsen; vurdér teksten som epideiktisk tale bl.a. 

med henblik på argumentationsformen 

 

 I alt 5 



 

 

Skriftlig eksamen 2012 – Græsk Opgavesæt 1 

Opgørelse efter 7 trins skalaen Gymnasier  

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal 0 2 17 22 17 12 7 77 

Frekvenser 0.0 2.6 22.1 28.6 22.1 15.6 9.1 100 

Frekvenser         

for beståede   22.7 29.3 22.7 16.0 9.3  
 
Gennemsnit  5.78 
 
1. kvartil = 3.03  Median = 5.22 3. kvartil = 8.46 
 
Percentiler         

10% 20%       30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1.67 2.58       3.47 4.34 5.22 6.42 7.78 9.25 10.85 12.00 

 
 

Skriftlig eksamen 2012 – Græsk Opgavesæt 2 

Opgørelse efter 7 trins skalaen Gymnasier  

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal 0 0 0 0 2 2 0 5 

Frekvenser 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 40.0 0.0 100 

Frekvenser         

for beståede   0.0 20.0 40.0 40.0 0.0  
 
Gennemsnit  7.60 
 
1. kvartil = 5.87 Median = 7.75 3. kvartil = 9.44 
 
Percentiler          

10% 20%        30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4.25 5.50 6.25 7.00 7.75 8.50 9.13 9.75 10.38 12.00 

 
 

 


