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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 ett samtal på ett café. Du hör först samtalet i dess 
helhet och sedan i delar.

 1. Vad gillar Merete i Finland?
  A Att finländarna är ett ärligt folk
  B Att studierna är krävande i positiv bemärkelse
  C Att majoritetsspråket är lättare än hon trodde

 2. Vad säger Merete om skandinaver?
  A Danskar har bra humor medan norrmännen är lite   
   svårhanterliga
  B Skandinaver skiljer sig inte mycket från varandra
  C Skandinaver är lika tystlåtna som övriga européer

    ***

 3. Vad sägs om lillajulsfirandet i Norge?
  A Det är en fest för familj och släkt
  B Det är fråga om en alkoholfri fest
  C Det finns inget som heter lillajul

 4. Vad säger Merete om matsortimentet i Finland?
  A Hon är förtjust i fiskutbudet
  B Hon är imponerad av urvalet mjölkprodukter
  C Hon uppskattar de fettsnåla produkterna

    ***



II
Du får höra ett tacktal. Du hör först talet i dess helhet och sedan 
i delar.

 5. Vad händer medan Sara talar?
  A Hon börjar nysa
  B Hon börjar gråta
  C Hon börjar svettas

 6. Hur beskriver Sara sig själv?
  A Hon är en målmedveten person
  B Hon har konstnärliga anlag
  C Hon råkar ut för överraskningar

    ***

 7. Varför nämns moster Vera?
  A Hon samlar på vilda djur
  B Hon fick en ovanlig gåva
  C Hon är en stor naturvän

 8. Hur ser Sara på sitt missöde i festsalen nu efteråt?
  A Roat
  B Generat
  C Argt

    ***

 9. Varför skrattar Sara i slutet av talet?
  A Hon har berättat en rolig historia
  B Hon har orsakat en lustig situation 
  C Hon har hört någonting skojigt

    ***



III
Du hör ett radioprogram. Du hör programmet en gång i delar.

10. Vad är avsikten med prylmarknaden?
  A Lyssnare kan finna saker de behöver
  B Lyssnare kan tjäna en extra slant
  C Lyssnare kan få hjälp att hitta något borttappat

11. Vilken bild får man av Ingers litteratursmak?
  A Hon föredrar seriös litteratur
  B Hon läser mest nordisk litteratur
  C Hon är en litterär allätare

    ***

12. Varför ger Gunnar bort sina köksskåp?
  A Han satsar på ljusare färger
  B Han vill göra om sin inredning
  C Han behöver mera utrymme

13. Varför är det bråttom att avhämta skåpen?
  A De förs annars till soptippen
  B Renoveringen startar inom kort
  C Gunnars lägenhet ska tömmas

    ***

14. Vilket är Gunillas problem?
  A Hon kan inte lyssna på sina plattor
  B Hon har inte råd att låta reparera sin musikanläggning
  C Hon är inte säker på hur tekniska apparater används

15. Varför ringer Anders?
  A Han lovar att ställa upp
  B Han ger tydliga instruktioner
  C Han säljer lämpliga verktyg

    ***



IV
Du får höra en presskonferens. Du hör den först i dess helhet och 
sedan i delar.

16. Vad berättar Jörgensson?
  A Att polisen har fångat några skurkar
  B Att banken i stan har utsatts för ett brott
  C Att en mängd värdeföremål har stulits

17. Varför kan man säga att rånarna tog en stor risk?
  A På grund av butikens läge 
  B Därför att polisen var varnad 
  C Eftersom området var specialbevakat

    ***

18. Hur lyckades rånarna ta sig in i affären?
  A De utnyttjade lokala kontakter
  B De drog nytta av en gammal tradition
  C De låtsades vara vanliga kunder

19. Varför har man ingen hjälp av övervakningskamerorna?
  A De fungerade inte
  B Rånarna lyckades undvika dem
  C Ljuset räckte inte till

    ***

20. Vad kan vara till hjälp i polisarbetet?
  A Ett vittne 
  B Ett tips 
  C Ett föremål

    ***



V
Du får höra ett samtal mellan två personer på ett bibliotek. Du hör 
samtalet en gång. Svara genast efter varje del genom att välja det 
alternativ som passar bäst som nästa replik eller svar i samman-
hanget.

21. Vad svarar Elin?
  A Kanske det
  B Kanske sen
  C Kanske nu

    ***

22. Vad svarar Kalle?
  A Visst inte
  B Inte sant
  C Faktiskt inte

    ***

23. Vad svarar Kalle?
  A Allt fungerar
  B Allt duger
  C Allt räcker

    ***

24. Vad säger Kalle?
  A Nå nej då!
  B Nå just så!
  C Nå då så!

    ***

25. Vad svarar Elin?
  A Ja, det skulle vara hyggligt!
  B Ja, det skulle vara möjligt! 
  C Ja, det skulle vara rimligt!

    ***



VI
Kuulet paikallisuutisia Vaasasta. Kuulet ohjelman ensin kokonaan 
ja sitten tauotettuna. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kir-
joita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

a) Mistä syistä kukaan ei loukkaantunut Vaasanpuistikossa?

    ***

b) Mikä suunnitelma ruotsalaisyrityksellä on, ja miksi sitä   
 ei ole mahdollista toteuttaa? 

    ***

c) Millä perusteilla Viveca Dahl sai Topelius-palkinnon?

    ***

d) Mitä jääpallo-ottelussa jouduttiin tekemään? Mitä tämä osoitti  
 Nilssonin mielestä?

    ***

e) Millaista säätä luvataan päivällä ja yöllä viikonlopuksi?

    ***



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–III  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 1

IV–V  10  x  1/0 p. |  x 3 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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