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Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1–20 genom att för 
varje fråga välja det bästa svarsalternativet. Markera dina svar med 
blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

I
Du hör ett radioprogram där man får ringa till studion. Du hör 
varje samtal två gånger efter varandra. Svara genast efter den andra 
gången.

 1. Varför ringer Viktoria?
  A En nära granne ställer till bråk
  B Någon har besökt hennes utedass utan lov
  C Hon har problem med en objuden gäst

 2. Varför är Viktoria inte helt nöjd med det råd hon får?
  A Hon är rädd för att blommorna ska skadas
  B Hon oroas över att det är alltför tidskrävande
  C Hon tycker att metoden är invecklad

    ***

 3. Hur kan man beskriva Kalles problem?
  A Han har svårigheter att tyda bruksanvisningen
  B Han gör allting rätt och ändå går det fel
  C Han är impulsiv och glömmer direktiven

 4. Vad ska Kalle göra för att lyckas?
  A Utnyttja plötsliga temperaturväxlingar
  B Använda de rätta verktygen
  C Snabba på med rörelserna 

    ***

 5. Vilken nytta kan man ha av en vinkork?
  A Det blir en trevligare upplevelse att öppna    
   kylskåpsdörren
  B Korken gör att vinet hålls fräscht i kylskåpet
  C Rengöringen av kylskåpet går lättare med en kork

    ***



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

 6. Vad är det som händer i Köpenhamn?
  A Man håller på att grunda ett företag
  B Nordiska entusiaster fortbildar sig
  C En yrkesgrupp kartlägger samarbetsmöjligheter

 7. Hur kan man beskriva Monas roll i Köpenhamn?
  A Hon snappar upp tips från grannländernas    
   representanter
  B Hon erbjuder sin samlade kunskap från arbetet i Finland
  C Hon leder verksamheten på nordisk nivå

    ***

 8. Vad berättar Mona om sitt sätt att arbeta?
  A Hon arbetar på hårets villkor
  B Det är viktigt att prata med kunden
  C Hon förlitar sig på tekniken

    ***

 9. Varför ville Mona bli ekofrisör?
  A Skönhet var viktigt för henne
  B Hon var trött på kemikalierna
  C Det låg i släkten

10. Hur beskriver hon sin utveckling under kursen i Sverige?
  A Hon beslöt sig för att bli lärare i stället för frisör
  B Hon fick dåligt samvete men kom över det
  C Hon vantrivdes först men kände sig senare hemma

    ***



III
Du hör ett radioprogram, där man har testat olika saker. Du hör 
varje presentation två gånger efter varandra. Svara genast efter den 
andra gången.

11. Vad är vitsen med high tech-kläderna?
  A De får en att se smalare ut
  B De ger en god sömn
  C De gör träningen mer effektiv

    ***

12. Vad sägs om toppen?
  A Den var trendig och snygg
  B Den var jobbig att ta på sig
  C Den underlättade löpning

    ***

13. Var sägs kettlebellen ha kommit i från?
  A Från livsmedelsbranschen
  B Från cirkusvärlden
  C Från kampsporten

    ***

14. Vad tyckte juryn om gojibären?
  A Den tyckte att inhemska bär är bättre
  B Den kritiserade smaken på bären
  C Den förhöll sig positiv till bären

    ***

15. Vad är idén bakom barfotaskorna?
  A De gör att fötterna får andas
  B De påverkar löparens tempo 
  C De ändrar på sättet att löpa 

    ***



IV
Du hör två ungdomar kommentera tidningsnotiser. Du hör diskus-
sionerna en gång i delar. Svara genom att välja det alternativ som 
passar bäst in i sammanhanget som nästa replik eller svar.

16. Vad svarar pojken?
  A Visst, alltid lär man sig något nytt
  B Ja, varför inte, gärna för mig
  C Javisst, det köper jag

    ***

17. Vad svarar pojken?
  A Absolut, det måste vara en feluppfattning
  B Ja, det måste vara riktigt
  C Nej, det måste vara ett undantag

    ***

18. Vad säger flickan?
  A Det låter sunt 
  B Det låter schysst
  C Det låter avslappnande 

    ***

19. Vad svarar flickan?
  A Ja, åtminstone är det bra för staten
  B Ja, åtminstone är det nyttigt för oss konsumenter
  C Ja, åtminstone är det vettigt med tanke på miljön

    ***

20. Vad svarar pojken?
  A Ja, det kan vara uppseendeväckande
  B Ja, det måste vara en upplevelse
  C Ja, det ska få uppmärksamhet

    ***



V
Kuulet esitelmän ruotsalaisesta kauppakomppaniasta, joka teki 
kauppaa Itä-Intiaan 1700-luvulta alkaen. Kuulet esitelmän ensin 
kokonaan ja sitten jaksotettuna. Vastaa lyhyesti suomeksi. Kirjoi-
ta vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

a) Miksi Ruotsi ryhtyi kauppasuhteisiin joidenkin Aasian maiden  
 kanssa, ja miten Ranska ja Englanti alussa reagoivat?

    ***

b) Mitä etuja kaupasta oli Ruotsin valtiolle, ja miten toimintaa  
 salattiin?   

    ***

c) Mikä oli ongelmallista kauppiaille, ja mikä huolestutti   
 miehistöä?  

    ***

d) Mistä teehuoneita moitittiin, ja mihin punssia käytettiin?

    ***

e) Mitä kerrotaan kauppahuoneiden johtajien taustasta ja   
 toiminnasta?

    ***



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–IV  20  x  1/0 p. |  x 3 60 p. 1

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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