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Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1–25 genom att för 
varje fråga välja det bästa svarsalternativet. Markera dina svar med 
blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

I
Du får höra en intervju med en ung konditionsboxare. Du hör 
intervjun först i dess helhet och sedan i delar.

 1. Vad berättar intervjuaren om sitt förhållande till boxning?
  A  Hon har dåliga erfarenheter
  B Hon har tröttnat på sporten
  C Hon har en negativ attityd

 2. Vad lärde sig Harald under sitt första träningspass?
  A Att man ska skydda sig väl
  B  Att det var tyngre än han trodde
  C  Att det krävs teknisk kunskap

    ***

 3. Vad kritiserades Harald för till en början?
  A Han hade dålig kondition
  B Han rörde för litet på sig
  C Han var aggressiv

 4.  Varför gillar Harald att träna tillsammans med någon annan?
  A  Han kan ha nytta av det på sikt
  B  Han vill mäta sig med sina vänner
  C  Han är trött på att träna ensam

    ***



II
Du får höra ett program om möhippor. Du hör programmet först i 
dess helhet och sedan i delar.

 5. Vad sägs om möhippor under olika tider?
  A På 1800-talet var det en lugn fest
  B På 1900-talet firade män och kvinnor tillsammans
  C I dag satsar man på att utsätta bruden för pinsamheter

 6. Hur upplevde Kira medeltidsritten?
  A Den var något av en besvikelse
  B Den passade hennes person
  C Den gjorde henne rädd

    ***

 7. Vilken reaktion väckte boxningsvideon?
  A Bruden blev generad
  B Brudgummen blev chockad
  C Bröllopsgästerna blev förvånade

 8. Vad är viktigt i matchen enligt Anders?
  A Att bruden har full skyddsutrustning
  B Att bruden inte kommer till skada
  C Att bruden får vinna ronden

    ***

 9. Vad sägs om ritualerna vid bastubadandet?
  A De baserar sig på fakta om finska seder
  B En del är kanske påhittat
  C De förutspår hur relationen ska bli

    ***



III
Du får lyssna till ett föredrag som hålls av Vera Nilsson. Det handlar 
om teknik. Du hör föredraget först i dess helhet och sedan i delar.

10. Hur beskriver Vera smart-TV:n?
  A  Hon ger den mänskliga egenskaper
  B  Hon jämför den med ett dataspel
  C  Hon liknar den med en rymdvarelse

    ***

11. Varför gillar Vera LPC-modellens fjärrkontroll?
  A  Den representerar det senaste nya
  B  Den har en tuff design
  C  Den är smidig då man söker information

12. Vilken irriterande egenskap hade fjärrkontrollen enligt Vera?
  A  Den var långsam
  B  Den förde oljud 
  C  Den blinkade

    ***

13. Vad krävdes för att kunna styra Supersmartmodellen?
  A  Rätt utrustning
  B  Rätt inställning
  C  Rätt position

    ***

14. Vad kollade Vera hos en återförsäljare?
  A  Om hon kunde få betjäning på svenska
  B  Om en smart-tv förstod svenska
  C  Om det fanns manualer på svenska



15. Vad hände då Vera testade PAX20-modellen?
  A  Det uppstod kommunikationsproblem
  B  Tekniken pajade totalt
  C  Hon tappade rösten

    ***

IV
Du får höra ett radioprogram. Du hör programmet först i dess helhet 
och sedan i delar.

16. Vilket beslut har miljöministeriet fattat?
  A  Att förändra den befintliga lagen
  B  Att undersöka faktiska förhållanden
  C  Att åtgärda missförhållanden
 
17. Vilken är Jennys åsikt om allemansrätten?
  A  Den har förlorat sin betydelse
  B  Den borde ses över
  C  Den är bra som den är 

    ***

18. Hur reagerade Tom på tantens beteende?
  A  Han blev häpen
  B  Han blev förargad
  C  Han blev rädd

19. Vad nämner Jenny?
  A  Några rättsfall
  B  Ett lagförslag
  C  Ett problem

    ***



20. Vilken typ av problem tar Tom upp?
  A  Tillställningar som ordnas utan lov
  B  Bristande information vid olika evenemang
  C  Oroliga folksamlingar på stora fester

    ***
V
Du får höra två ungdomar gå in på webben och titta på olika 
webbsidor. Du hör diskussionen en gång. Svara genast efter varje 
del genom att välja det alternativ som bäst passar in i sammanhanget 
som nästa replik eller svar.

21.  Vad svarar pojken?
        A  Det säger jag inte
        B  Det skulle jag inte säga
        C  Det kunde jag inte säga

    ***

22.  Vad svarar flickan?
       A  Det kan man verkligen fråga sig
       B  Den frågan ställer man alltid
       C  De ska kanske fråga någon

    ***

23.  Vad svarar pojken?
       A  Ja, gammal är äldst
       B  Ja, allt ska man höra
       C  Ja, tiden står stilla
    
    ***

24.  Vad svarar flickan? 
       A  Absolut kanon!
       B  Riktig thriller!
       C  Verkligt fynd!
     ***



25.  Vad svarar flickan? 
       A  Jag är förvånad över processen
       B  Jag ser det som ganska logiskt
       C  Jag måste säga att det är faktiskt fiffigt

    ***

VI
Kuulet viisi mainostekstiä. Kuulet jokaisen niistä vain kerran. Vastaa 
heti kuultuasi mainoksen. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. 
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

a) Mistä syistä Databolaget sai palkinnon? 

    ***

b) Millainen käsitys polkupyörävalmistajilla oli Rulliksesta   
 aluksi, ja mitä mieltä lukiolaiset olivat siitä?

    ***

c) Mistä syistä uusi herkkukana on erityisen hyvää?

    ***

d) Mihin vaivaan voide auttaa, ja mistä se on tehty?

    ***

e) Mitä hyviä puolia on Acan tapeteissa?

    ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I–III  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 1

IV-V  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

VI    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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