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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 radiosändning från en idrottstävling. Du hör sänd-
ningen först i dess helhet, och sedan i delar.  

 1. Vem intervjuas på orienteringstävlingen?
  A Årets vinnare 
  B Fjolårets vinnare
  C Årets bronsmedaljör

    ***

 2. Hur länge har Ville orienterat?
  A Sedan han började sällskapa
  B Sedan han var liten pojke
  C Sedan sjuttiotalet

    ***

 3. Varför är Bosse klädd som han är?
  A Han vill likna en kändis
  B Han vill göra reklam
  C Han vill testa en produkt

    ***

 4. Var har veteranidrottarna träffats?
  A På en landskamp
  B I militären
  C På ett träningsläger



 5. Vad är det som är speciellt med tävlingen?
  A Deltävlingarna ordnas både inne och ute 
  B Den lockar deltagare från hela världen
  C Att orienterare på olika nivåer träffas

    ***

II
Du får höra en intervju med skådespelaren Inger Nilsson. Du hör 
sändningen först i dess helhet, och sedan i delar.

 6. Vad berättas om tv-serien?
  A Den spelades delvis in i Tyskland
  B Den fick ekonomiskt stöd från utlandet
  C Den misslyckades första gången

 7. Hur blev Inger Pippi?
  A Pappan anmälde henne till rollen
  B Pappan kände regissören till filmen
  C Pappan jobbade med film

    ***

 8. Vad berättas om Pippis häst?
  A Den fick sitt namn av henne
  B Den var svår att rida
  C Den dresserades av en gammal man

 9. Vad användes den blåa duken till?
  A Den föreställde en klarblå sommarhimmel
  B Bakom den kunde man gömma rekvisitan
  C Tack vare den kunde man göra tricks på film

    ***



10. Vad berättar Inger om pepparkakorna?
  A Hon tappade dem i golvet
  B Hon åt upp degen efter inspelningen
  C Hon höll på länge med bakandet 

11. Hur tog kompisarna Ingers filmarbete?
  A De avundades Inger hennes långa frånvaro från skolan
  B De ville höra nyheter från inspelningarna
  C De tyckte att Inger levde på ett overkligt sätt

    ***

12. Vilken betydelse har rollen som Pippi haft för Inger?
  A Den har gjort henne berömd för flera generationer
  B Den har gjort det svårt för henne att få andra roller
  C Den har gett henne pengar och självförtroende

    ***

III
Du får höra en intervju med en pensionerad redaktör. Du hör 
intervjun först i dess helhet, och sedan i delar.  

13. Hur kom det sig att Lisa fick jobbet?
  A  Hon hade lämpliga studier bakom sig
  B  Hon hade språkliga meriter
  C  Hennes pappa hade goda kontakter

14. Varför misslyckades Lisas intervju?
  A  Socialdirektören var ovillig att svara på frågorna
  B  Lisa kunde inte hantera situationen
  C  Tekniken fungerade inte 

    ***



15. Varför kände sig Lisa dum i skärgården?
  A  Hon var klädd på fel sätt
  B  Barnen gillade henne inte
  C  Hon var ovan vid skärgårdsliv 
  
16. Vad var orsaken till att Lisa hade ont?
  A  Hon hade fått en svår sjukdom
  B  Hon var i dålig kondition
  C  Hon hade burit på en tung utrustning

    ***

17. Vilken förändring är mest märkbar enligt Lisa?
  A  Tekniken har tagit stora steg framåt
  B  Dialekter hörs numera i radion
  C  Språket har blivit vardagligare

    ***

18. Hur kom det sig att Lisa bevakade rallyt?
  A  Hon hade sport som hobby
  B  Hennes partner övertalade henne
  C  Hennes arbetskamrater vägrade ställa upp

19. Vilken följd fick rapporteringen för Lisas del?
  A  Hon fick sitt genombrott som sportjournalist
  B  Hon tjänade rätt så bra på programmet
  C  Hon blev kritiserad för sin dåliga finska

    ***

20. Vad sägs om björnstatyerna?
  A  Borgåborna tar väl hand om dem
  B  Det är omdiskuterat om de alls har funnits
  C  Fotografierna av dem är otydliga

    ***



IV
Du får lyssna på ett radioprogram som handlar om vår privat-
ekonomi. Programmet består av fem avsnitt. Du hör varje avsnitt 
en gång.  

21. Vilka är fördelarna av att spara regelbundet till en bostad?
  A Man behöver inte betala ränta
  B Man kan få köpa en billigare bostad
  C Man kan få stöd av staten

    ***

22. Vad är viktigt när man måste minska på utgifterna?
  A Att studera finansiering
  B Att tillreda sina egna måltider
  C Att sälja sina gamla plagg

    ***

23. Vad behövs för att grunda ett företag?
  A Ett stort grundkapital
  B En professionell logotyp 
  C En sakkunnig rådgivare

    ***

24. Hur har Arne fått extra pengar?
  A Han har fått ärva dem
  B Han har arbetat för dem
  C Han har sparat ihop dem

    ***

25. Vad ska Arne först tänka på när han vill placera pengar?
  A Hur räntorna varierar
  B Sin egen ekonomiska situation
  C Att kontakta sin lokala bank

    ***



V 
Kuulet maalarin neuvoja talon maalaukseen. Kuulet neuvot ensin 
kokonaan ja sitten jaksotettuina. Vastaa kysymyksiin lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

a)  Mitkä pohjatyöt pitää tehdä, ennen kuin talo maalataan   
 uudelleen? (2 asiaa)

    ***

b)  Miksi uudenaikaiset maalit eivät sovi vanhojen talojen   
 maalaukseen? (2 asiaa)

    ***

c)  Ketkä maalasivat ennen talonsa keltaisiksi ja ketkä   
 punaisiksi?

    ***
 
d)  Mitä eräs talonomistaja unohti tehdä, ja miksi hän tarvitsi  
 pankkilainan?

    ***

e)  Miten Mikael kiinnostui maalarin ammatista, ja miten hän  
 kouluttautui siihen?



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.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

II      http://www.astridlindgren.se; http://fdbarnskadisar.blogg.se;
         http://www.snabelposten.se (20.7.2014)
III     svenska.yle.fi. (20.2.2014)


