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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 Hans Viklund hålla en presentation. Du hör 
presentationen först i dess helhet och sedan i delar.

 1. Varför besöker Hans skolan?
  A Han håller på med en undersökning
  B  Han har lovat att hålla en gästföreläsning
  C  Han ska göra ett reportage för en tidning

 2. Vad ber Hans studerandena att göra?
  A  De ska tänka på vad de själva vill bli
  B  De ska beskriva hans utseende 
  C  De ska gissa vilket yrke han har

    ***

 3. Varför är jobbet krävande enligt Hans?
  A  Tekniken går så snabbt framåt
  B  Arbetsgivaren har höga förväntningar
  C  Kunderna vet mycket om ämnet

    ***

 4. Varför har Hans en mängd apparater hemma hos sig?
  A  Han har fått dem i gåva
  B  Han är en samlare 
  C  Han prövar hur de fungerar

 5. Vilket är hans senaste arbetsprojekt?
  A  Att bygga en apparat
  B  Att reparera ett fordon
  C  Att testa ett program
 
    ***



II 
Du hör hur Inger, som är chef på en kursgård i mellersta 
Sverige, informerar en lägerskola på besök från Finland. Du hör 
presentationen en gång i delar. 

 6. Var ligger Solbacka?
  A  Mitt i landet
  B  Uppe i norr 
  C  Längst i söder 

 7. Hur kommer gästerna att övernatta?
  A  Två och två i dubbelrum 
  B  Flera tillsammans i små hus
  C  Var och en för sig

    ***

 8. Vad berättar Inger om placeringen vid middagsbordet?
  A  Att platserna har lottats ut i förväg
  B  Att man får sitta var man vill 
  C  Att alla inte ryms vid samma bord

 9. Vad ska studerandena göra efter middagen?
  A  Ta en kvällspromenad
  B  Ha filmkväll
  C  Se på utsikten

    ***

10. Vad kan Inger göra om det skulle bli nödvändigt?
  A Öppna dörren
  B  Byta lampor
  C  Fixa väckning

    ***



III
Du hör en diskussion mellan tre gymnasister (Milla, Eva och Oskar), 
ämnet är De gamlas bal i skolan. Du hör först diskussionen i dess 
helhet och sedan i delar.

11. Hur tänker Eva klä sig till balen?
  A  Personligt
  B  Enkelt
  C  Lyxigt

    ***

12. Vilket problem har Oskar?
   A  För små kläder
      B  För stora byxor
  C  För trånga skor

13. Vad hände på dansgolvet under balen i fjol?
  A  Någon skadade sig
  B  Ett par började gräla 
  C  Ett klädesplagg gick sönder

    ***

14. Vilken tradition talar Oskar och Milla om?
  A  Om ett papper som de gamla skriver på 
  B  Om ett muntligt löfte som ettorna ger 
  C  Om regler som lärarna har skapat

15. Vad har Eva fått veta?
  A  Att personalen har övat in ett program
  B  Att rektorn kommer att hålla ett tal
  C  Att lärarna planerar en överraskning
 
    ***



IV
Du får höra en intervju med Elsa Renström, bibliotekarie på Åland. 
Du hör intervjun först i dess helhet och sedan i delar.

16. Vad är syftet med Elsas jippo?
  A  Att väcka ett bokintresse hos barnen
  B  Att samla in böcker till biblioteket
  C  Att arrangera författarträffar för familjer

    ***

17. Vad är det för speciellt man kan göra på biblioteket?
   A  Inreda ett rum
   B  Leka i mörkret
   C  Övernatta där

18. Vad brukar barnen göra under jippot?
   A  Snabbt bli trötta och somna
   B  Spela så länge de orkar
   C  Hålla sig vakna så länge de kan
  
    ***

19. Hur upplever Elsa sitt jobb?
  A  Tidvis är hon trött på det
  B  Det ger henne energi
  C  Hon njuter av att lära sig nytt

20. Vilka framtidsplaner har Elsa?
  A  Hon kommer att jobba på som förut
  B  Hon vill nå en ny målgrupp
  C  Hon tänker ta det litet lugnare

    ***



V
Du får höra ett samtal som förs i en presentaffär. Du hör samtalet 
en gång i delar. Svara genast efter varje del genom att välja det 
alternativ som passar bäst som nästa replik.

21. Vad svarar Nisse?
  A  Jag har ingen aning 
  B  Jag har ingen åsikt 
  C  Jag har inget val
 
    ***

22. Vad säger Nisse?
   A  Så sorgligt!
  B  Så dumt!
  C  Så synd!

    ***

23. Vad säger Nisse?
  A  Låt höra!
  B  Låt vara!
  C  Låt gå!
 
    ***

24. Vad svarar Nisse?
  A  Det klär henne fint
  B  Det passar henne bra
       C  Det händer henne ofta

    ***
25. Vad säger Nisse?
     A  För all del!
       B  Ingen orsak!
       C  Det var så litet!
    
    ***



VI 
Kuulet viisi kuulutusta tavaratalossa. Kuulet jokaisen niistä 
kaksi kertaa peräkkäin. Vastaa heti toisen kerran jälkeen. Vastaa 
kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

a) Miksi Pelle Persson on elintarvikeosastolla, ja mitä asiakkaat  
     voivat tehdä?

    ***

b) Mistä ongelmasta on kysymys, ja mitä asiakasta kehotetaan  
 tekemään?

    ***

c) Mitä urheiluosastolla tapahtuu, ja mitä asiakkaiden tulee   
 tehdä?

    ***

d)  Mitä palvelua tarjotaan kosmetiikkaosastolla, ja mitä   
 asiakkaita kehotetaan ostamaan?

    ***

e)  Mihin tarkoituksiin tuotetta voi käyttää?

    ***



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–II  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

III-V  15  x  1/0 p. |  x 2 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.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:
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