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

I
Du får höra ett radioprogram om resor och resetips. Du hör 
programmet först i dess helhet, och sedan i delar.

 1. Varför vill Barbros man inte göra långa resor?
  A Han är rädd för att flyga
  B Han har problem med hälsan
  C Han har svårt att klara av värme

 2. Vad rekommenderar Mona att de ska göra i Berlin?
  A Åka på en bussresa med guide 
  B Göra en utfärd till en djurpark  
  C Själva köra bil i staden

    ***

 3. Vilket intryck får man av Peters kommentar?
  A Han ger både ris och ros åt platsen
  B Han rekommenderar stället
  C Han varnar för den dåliga standarden

    ***

 4. För vem passar en årsförsäkring?
  A För den som vill resa till exotiska platser
  B För den som reser ofta
  C För den som har en stor familj

 5. Vad är viktigt när man tecknar en försäkring?
  A Att man talar bara sanning
  B Att man alltid uppger destinationen
  C Att man särskilt beaktar ekonomin

    ***



II
Du får höra en intervju om släktforskning. Du hör intervjun först i 
dess helhet, och sedan i delar.
 
 6. Vad konstateras det om släktforskning i dag? 
  A Unga människor har blivit mer engagerade
  B Pojkar är mer intresserade av släkten än flickor
  C Den görs på äldre släktingars initiativ 

 7.  Vilken roll spelade morfar för Valters intresse?
  A Han bar på ett vanligt efternamn
  B Han hade sparat släktens böcker
  C Han kände till släktens bakgrund

    ***

 8.  Vad beslutade Valter tillsammans med sin familj? 
  A Att samla andra släktingar till en träff
  B Att träffa de yngre släktingarna
  C Att ordna hobbykvällar för släktingar

 9.  Varför vill släkten grunda en släktförening?
  A För att bekosta en släktutredning  
  B  För att kunna göra ett besök i utlandet
  C För att hjälpa fattiga släktingar

    ***

10.  Vad ska Valter göra för släkten? 
  A Han ska sammanställa en släktbok
  B Han ska studera släktingarnas studentresultat
  C Han ska intervjua alla levande släktingar

11.  Varför vill Valter ändra sitt efternamn?
  A Hans barn vill känna sig unika
  B Han är missnöjd med sitt nuvarande namn
  C Han vill att morfars namn lever vidare
    
    ***



III
Du får höra ett radioprogram om ett isländskt band och en intervju 
med dess medlemmar. Du hör programmet en gång i delar.

12.  Hur fick bandet sitt namn?
  A En av medlemmarna hette så
  B Jónsis syster döpte bandet så
  C En i grundarens familj hette så
 
    ***

13.  Vad hände i och med bandets internationella framgång?
  A Flera medier hyllade bandet  
  B Bandet uppträdde i Amerika
  C En film gjordes om bandets musik
 
    ***

14.  Vad berättas det om låtarna i albumet som kom ut 2002?
  A De var lätta att känna igen
  B De sjungs på ett språk som inte finns
  C De saknar helt sång och text

    ***

15.  Vad var speciellt med konsertturnén i hemlandet?
  A Konserterna gavs enbart utomhus    
  B Inträdet till konserterna var fritt 
  C Skådespelare deltog i konserterna
 
    ***

16.  Vad hände med bandet 2013?
  A Bandet råkade i gräl om turnerandet
  B Bandet anställde en medlem till
  C En av medlemmarna tröttnade på resandet

    ***



17.  Vad är speciellt med albumet Kveikur?
  A Det skapades under tidspress
  B Det liknar musik av ett annat band
  C Det låter både nytt och bekant

    ***

IV
Du får lyssna på ett diskussionsprogram om arbetslöshet. Du hör 
programmet först i dess helhet och sedan i delar.

18.  Hur såg arbetsmarknaden ut i Europa 2014?
  A I alla länder fanns jobb för utbildade personer
  B Ungdomar drabbades hårt på hela kontinenten 
  C I de nordiska länderna var det lätt att få deltidsjobb

19.  Vad visade den svenska undersökningen?
  A Det är svårt för unga arbetslösa att hitta jobb senare  
  B Ungdomsarbetslösheten har minskat sedan 1990-talet
  C Antalet marginaliserade ungdomar har mångdubblats

    ***

20.  Vilka problem medför arbetslöshet?
  A Arbetslösa känner sig mindre värda
  B Ungdomar kriminaliseras lätt
  C Många lever på bidrag hela livet

21.  Vilka har det sämst ställt i konkurrensen om arbetsplatser?
  A De som har utländsk bakgrund
  B De som har avbrutit studierna
  C De som saknar arbetserfarenhet

    ***



22.  Vilket problem hos unga handlar Mariannes replik om?
  A De har orealistiska förväntningar om förmåner
  B De kan inte hålla vad de lovar i intervjuerna  
  C De klarar inte konkurrensen med äldre proffs

23.  Vilket fel kan man göra enligt Marianne?
  A Att försena sig från mötet med arbetsgivaren
  B Att klä sig för elegant för situationen
  C Att tala illa om den firma som sagt upp en

    ***

24.  Vilket råd ger Leif till arbetssökande?
  A Att upprätthålla sociala nätverk
  B Att snabbt flytta till utlandet
  C Att skaffa sig tekniska kunskaper 

25.  Vad sägs om fortbildning?
  A Den ska ha mer praktiskt än teoretiskt innehåll
  B Den kan skapa nya problem på samhällelig nivå
  C Den bör riktas till grupper med särskilda behov

    ***



V 
Kuulet radio-ohjelman, jossa annetaan vinkkejä viikonlopuksi. 
Kuulet ohjelman ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna. Vastaa kysy-
myksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

a) Mitkä ovat pataruuan pääainekset, ja mikä hyvä puoli   
 ruokalajissa on?

    ***

b) Millaisia kukkia asetelmaan tarvitaan, ja mitä muuta   
 materiaalia Rune käyttää siihen?

    ***

c) Miten naapurukset pääsivät safarille, ja millainen matkasta  
 tulee?

    ***

d) Miksi pölypussi saattaa haista, ja mitä Jonas neuvoo   
 tekemään?

    ***

e) Mihin ympäristöön Tukholmassa elokuvan tapahtumat   
 sijoittuvat, ja minkä arvion elokuva saa?

    ***



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   5  x  1/0 p. |  x 2 10 p. 1

II–IV  20  x  1/0 p.            |  x 2,5 50 p. 2

V    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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