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

I
Du hör intervjun först i dess helhet och sedan i delar.

 1. Hur kom det sig att familjen reste iväg?
A De hade många problem
B De hade alltid varit äventyrliga
C De hade skäl som de inte vill avslöja

 2. Vad gjorde de med sina saker?
A De sparade det mesta
B De tog med sig en hel del
C De slängde allt onödigt

***

 3. Vad sägs om köpet av husbil?
A Det var bara att välja och vraka
B Det fanns ont om begagnade bilar
C Det var svårt att hitta en lämplig

 4. Hur valde de resrutt?
A De tog dagen som den kom
B De planerade efter vädret
C De ville vistas på varma breddgrader

***

 5. Hur förhöll sig omgivningen till resan?
A Deras plan väckte uppskattning
B En del tyckte att de gjorde fel
C Skolan ogillade beslutet



 6. Hur klarade sig familjen med språk på resan?
A Alla lärde sig hela tiden mera
B Barnen stod för kommunikationen
C Ingen kunde egentligen något främmande språk

***

 7. Vilket problem uppstod i Bayern?
A Ingen visste hur bilen skulle fixas
B Familjen kunde inte göra sig förstådd
C Pappan blev inte tagen på allvar

 8. Hur beskriver familjen vistelsen i Bayern?
A De fick minnen för livet
B Det blev tråkigt i längden
C Barnen hade svårt att anpassa sig

***

 9. Hur förhöll sig familjen vid problem vid nationsgränserna?
A De stod på sig mot tullmännen
B De lät bli att vara besvärliga
C De skaffade fram rätt dokument

10. Vad berättas om livet efter resan?
A Familjen har gått igenom en kris
B Barnen vet numera vad de vill
C Föräldrarna har bytt bransch

***



II
Du hör berättelsen först i dess helhet och sedan i delar.

11. Vad berättas det om Everts första timmar?
A Han drabbades av en sjukdom
B Han adopterades bort
C Han räddades till liv

***

12. Vad får vi veta om en förfader till Evert?
A Han förlorade sina egendomar i ett krig
B Han var tvungen att byta yrke
C Han blev uppsagd av svenska armén

***

13. Varför reste Evert till Stockholm?
A Han ville fly sina svårigheter
B Han fick sparken från skolan
C Han kom i konflikt med familjen

***

14. Hur kan man beskriva Evert Taube?
A Han var en målmedveten karriärist
B Han var en riktig äventyrare
C Han var en äkta sjöman

***

15. Vad har man sagt om Everts visor?
A De är samhällskritiska
B De är humoristiska
C De är medryckande

***



III
Du hör intervjun först i dess helhet och sedan i delar.

16. Hur fick offroad sporten sin början?
A Biltillverkarna behövde nya kunder
B Armén sålde ut sitt lager
C Vägarna på landsbygden hade försämrats

***

17. Varför åker Tonis klubb gärna till Ryssland?
A Där får man köra precis var som helst
B Där får man köra på vägar som inte finns längre
C Där är inställningen till terrängbilar en annan

***

18. Vad är svårt i terrängbilsorientering?
A Att kunna ta fordonet till kontrollen
B Att kunna navigera i sumpmark
C Att behärska den tekniska utrustningen

***

19. Vad är idén med formula offroad?
A Att volta så snyggt som möjligt
B Att nå så högt som möjligt
C Att bygga så lyxiga bilar som möjligt

***

20. Vad kan man säga om finländarnas agerande?
A De var generösa
B De var reserverade
C De var måna om sitt rykte

***



IV
Du hör diskussionen en gång i delar. Välj det alternativ som passar
bäst in som nästa replik.

21. Vad svarar flickan?
A Nej, det kan vi inte acceptera.
B Nej, det kan vi inte tåla.
C Nej, det kan vi inte tala om.

***

22. Vad konstaterar flickan?
A Ganska smart!
B Vad klokt!
C Så förnuftigt!

***

23. Vad svarar flickan?
A Kanske inte.
B Kanske du vet.
C Kanske det.

***

24. Vad svarar pojken?
A Jag mår ju illa.
B Det är ju sjukt.
C De är ju svåra.

***

25. Vad svarar flickan?
A Och det ska vi tro på!
B Och det trodde hon!
C Och det har hon trott!

***



V
Kuulet viisi puhelinkeskustelua. Kuulet keskustelut kerran. Vastaa
lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kieli-
kokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

a. Mitä Sandra pyytää Åkea tekemään?

***

b. Mitä Sandra pyytää Kajsaa tekemään?

***

c. Mitä pojalle on tapahtunut, ja miten lääkäriaika järjestyy?

***

d. Mitä Sandra aikoo tehdä, ja minkä neuvon hän saa?

***

e. Mitä Sandralta kysytään, ja mitä Sandra tilaa?

***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

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

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

I–II  15 x 1/0 p.  |  x 2 30 p. 1

III–IV  10 x 1/0 p.  |  x 3 30 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   www.everttaube.info
IV  Aftonbladet  25.11.2007


