
Censorrapport, skriftlig græsk 2011  
 
 

Der var i år 67 besvarelser og alle elever besvarede opgave 1.1 Ingen elever skal til sygeeksamen. I 
alt blev 70 elever studenter med græsk A. 
 
Opgaven i år havde nyt layout således, at opstillingen i græsk og latinopgaven følger hinanden. 
Dermed bliver vægtningen af opgaverne også sammenlignelig, så syntaktisk analyse nu tæller 1/3 i 
begge opgaver, oversættelsesopgaver (i græsk inkl. morfologi og oversættelsesvurdering) 1/3 og 
tekstforståelse/evt. perspektivtekst i latin og tekstforståelse/billedanalyse i græsk 1/3. 
 
Teksten var et uddrag af Aristofanes: Kvinderne ved Thesmoforiefesten, og eksamensstykket var 
sat sammen, så de tre taleres argumentation kunne fremstå klart for eleverne inden for opgavens 
givne længde. Eleverne er fortrolige med både Aristofanes og Euripides, og tekstens temaer - fx 
kvinder, retorik og retspraksis - er alle centrale dele af undervisningen. Og så er teksten både 
morsom og ironisk. 
 
1. Syntaktisk analyse. 

Længden af den syntaktiske analyse har fra 2001 ligger på 10-15 ord. Årets helsætning var på 
16 ord, inkl. bestemt artikel. Der var rigtigt mange gode besvarelser.  
Blot disse kommentarer: 
- Det er vigtigt at angive, hvordan leddene hænger sammen, det skal i hvert tilfælde angives, 

hvad leddene er led til. 
- Ligeledes skal det angives, hvad det er para- eller hypotaktiske konjunktioner hhv. side- eller 

underordner. 
- Indledes en ledsætning med et pronomen, som i årets opgave, er det også vigtigt at 

bestemme pronominet som selvstændigt led, og ikke blot som ledsætningsindleder. Det var 
der ret mange, der glemte i år 

- Ἐμοὶ kan opfattes både som underled til ὁ ἀνὴρ eller som indirekte objekt for ἀπέθανεν, 
så begge dele har givet point.  

- Årets besvarelser viser, at der er flere forskellige traditioner med hensyn til den syntaktiske 
beskrivelse af participia conjuncta, og det tager bedømmelsen selvfølgelig hensyn til.  
 

2. Oversættelsesopgaver 

Morfologi, oversættelse og oversættelsesvurdering udgør nu en helhed, og for første gang er 
det, som i latinopgaven, muligt at lave små justeringer i teksten, hvis det er påkrævet.  
 
Teksten hos Aristophanes: Frøerne 450-452: 

νῦν δ’ οὗτος ἐν ταῖσιν τραγῳδίαις ποιῶν 

τοὺς ἄνδρας ἀναπέπεικεν οὐκ εἶναι θεούς: 

ὥστ’ οὐκέτ’ ἐμπολῶμεν οὐδ’ εἰς ἥμισυ  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Disse tal bygger på optællingen på censormødet i Odense. 



Teksten i årets opgave: 

νῦν δὲ οὗτος τὰς τραγῳδίας ταῦτας ποιῶν 

τοὺς ἄνδρας ἀναπέπεικεν οὐκ εἶναι θεούς, 

ὥστε οὐκέτι ἐμπολῶμεν οὐδέ εἰς ἥμισυ 
 
Ud over den sproglige rettelse i vers 450 har vi også - både her og i teksten generelt - fjernet 
alle elisioner.  
 

Oversættelsen. Besvarelserne var generelt ganske gode i år. Om det skyldes den nye opstilling 
og det, at de sværeste knaster kan skæres væk, er svært at sige. De enkelte ord i 
oversættelsesstykket har de fleste styr på, det er den sammenhængende, flydende - og 

korrekte - oversættelse, der er udfordringen; ποιῶν var uden sammenligning den største 
udfordring i år. 
 
Morfologien klarede eleverne godt, ja for nogles vedkommende endda fantastisk godt set i 

forhold til resten af opgaven. Nogle mente dog, at ποιῶν kom af adjektivet ποῖος, og flere 

bestemte ἐμπολῶμεν som konjunktiv. Opgavekommissionen havde ventet, at 

ἀναπέπεικεν ville skille fårene fra bukkene, men de allerfleste bestemte formen uden 
besvær. 
 
Sammenligningsopgaverne. Her er niveauet blevet klart bedre, besvarelserne er blevet mere 
præcise, hvilket tyder på, at der arbejdes målrettet med denne opgavetype i den daglige 
undervisning. Eleverne var i år bedre til at skelne mellem syntaktiske, semantiske og 
idiomatiske forskelle, og der var mange gode overvejelser. Men det er stadig en opgavetype, 
der klart viser forskellen på stærke og svage elever.  
 
Generelt var besvarelserne af oversættelsesopgaverne gode i år, men morfologien var i flere 
tilfælde med til at hæve den samlede karakter. 

 
3. Tekstforståelse. 

Denne opgave har også fået nyt layout, så eleverne nu kun skal lave én besvarelse, som så skal 
tones efter eleveres eget valg. På den måde kan opgaveformuleringerne gøres længere og 
dermed hjælpe eleverne til at disponere besvarelsen og bevæge sig på flere niveauer 
(redegøre, diskutere, vurdere, perspektivere). Men på trods af det, er der stadig mange 
elever, som ikke kommer ud over det refererende niveau.  
 
I forhold til formuleringerne i de 4 tekstforståelsesopgaver havde opgavekommissionen i år 
opstillet følgende kriterier for bedømmelse: 
- Besvares hele opgaven? 
- Fremlægges alle tre taleres argumenter? 
- Sættes de op mod hinanden/diskuteres de? 
- Sker der en vurdering og ikke blot en redegørelse? 
- Kommenteres perspektivhenvisningerne eller nævnes teksterne blot? 

 
- Er der henvisninger til teksten? 
- Er der relevante græske citater – indgår citaterne meningsfuldt i fremstillingen? 

Der er her stor forskel på, hvordan det græske indgår. De gode elever anvender græske 
ord og korte præcise citater som aktive medspillere i deres fremstilling. Andre - 



desværre nok de fleste - anvender det græske passivt, dvs. at de enten laver alenlange 
og ufokuserede citater eller i en parentes angiver den græske form af det ord, de lige 
har omtalt, således at alt det græske kan fjernes, uden at det efterlader 
indholdsmæssige ’sår’ i fremstillingen.  Og så er der dem, der slet ikke forholder sig til 
den græske tekst. 

- Er der struktur, overblik og afrunding? 
 

4. Billedspørgsmål 

Det er generelt svært for eleverne at formulere sig skriftligt om et billede og at kombinere 
beskrivelse og datering. Beskrivelserne bliver ofte ret løse, og det sker også, at en ganske god 
beskrivelse munder ud i en helt forkert - eller alt for bred - datering. Men billedspørgsmålet 
ligger jo også som det sidste, og mange besvarelser bærer præg af, at tiden er ved at være 
løbet ud. 

 

Statistik på opgave 3, tekstforståelse. 

 

  Antal 

besvarelser 

A Gør rede for de tre taleres argumenter, diskutér forskellene imellem dem, og vurdér 
det billede af Euripides, som teksten giver os. Perspektivér til Euripides egne værker. 

19 

B Gør rede for de tre taleres argumenter, diskutér forskellene imellem dem, og vurdér 
tekstens fremstilling af kvinder. Perspektivér til tekster af andre antikke forfattere. 

12 

C Gør rede for de tre taleres argumenter, diskutér forskellene imellem dem, og vurdér 
tekstens fremstilling af forholdet mellem teater og virkelighed. Perspektivér til 
forholdet mellem virkelighed og fiktion i moderne medier. 

17 

D Gør rede for de tre taleres argumenter, diskutér forskellene imellem dem, og overvej, 
hvordan teksten parodierer livet i Athen i 5. årh. f. Kr. 

17 

 Ikke angivet 2 
 

Skriftlig Græsk – 2011 karakterer 

 

Opgørelse efter 7 trins skalaen   Gymnasier 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal 0 2 4 17 25 11 8 67 
Frekvenser 0,0 3,0 6,0 24,4 37,3 16,4 11,9 100 
Frekvenser 
for 
beståede 

  6,2 26,2 38,5 16,9 12,3  

 
Gennemsnit = 6,82 
1. kvartil =         4,58  
Median = 6,76 
3. kvartil =        9,01 
 
Percentiler 
10%       20%       30%       40%       50%       60%       70%       80%       90%      100% 
3,10       4,09       5,07       5,96       6,76       7,56       8,37       9,77      11,16     12.00 
 
Total = ovenstående 


