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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 intervju med en fiskare. Du hör intervjun först i dess 
helhet, och sedan i delar.

 1. Vad är det för speciellt med Nisse?
  A Han bor långt ute i skärgården 
  B Han representerar en ovanlig yrkesgrupp
	 	 C	 Han	är	den	yngsta	yrkesfiskaren	i	Finland

 2. Vilken nytta har Nisse av sin tekniska utrustning?
  A Han kan följa nyheter
  B Han navigerar problemfritt
  C Han hittar fångsten

    ***

 3. Vad är besvärligt med jobbet enligt Nisse?
  A Att man blir så sömnig
  B Att man inte hinner äta
  C Att tekniken är så avancerad

    ***

 4. Vilket problem råkade Nisse och pappan ut för på havet?
  A De hade kommit ur kurs
  B Pappan ramlade i vattnet  
	 	 C	 Båten	fick	motorstopp	

 5. Vilken fördel har jobbet enligt Nisse?
  A Han har tid att läsa litteratur
	 	 B	 Han	hinner	filosofera	kring	livet	
  C Han lär sig mycket om vädret till havs

    ***



II
Du får lyssna på ett samtal under ett möte på en skola. Du hör samtalet 
först i dess helhet, och sedan i delar.

 6. Hur beskriver Jenny situationen?
  A Den är brådskande
  B Den är sorglig
  C Den är ovanlig 

 7. Vad är syftet med mötet?
  A Att sammanställa en skrivelse 
  B Att informera pressen 
  C Att skapa en medborgarrörelse

    ***

 8. Vad föreslår Uffe?
	 	 A	 Skaffa	extern	finansiering
  B Minska på personalen
  C Låt undervisningen bli kvar på orten

    ***

 9. Vilka fördelar kunde en förändring föra med sig enligt Nicola?
  A Ett större kursutbud
  B Kompetenta pedagoger
  C Kontakter med utlandet

    ***

10. Vad berättar Kalle?
  A En sorglig historia om några övergivna barn
  B En skämtsam historia från skolvärlden
  C Resultatet av ett beslut

11. Vilka ekonomiska hotbilder målar Kalle upp?
  A Att staden förlorar skattebetalare
  B Att skatterna kommer att höjas 
  C Att affärer kommer att stängas

    ***



12. Hur får Jenny ihop en arbetsgrupp?
  A Hon har valt personerna i förväg
  B Hon tvingar några att vara med 
  C Hon kollar upp intresset bland publiken

    ***

III
Du får höra ett program på radion. Du hör programmet först i dess 
helhet, och sedan i delar.

13. Varför ringer lyssnarna till programmet?
  A De vill berätta om viktiga barndomsminnen
  B De beskriver situationer då något gått fel
  C De talar om sådana gånger då de varit rädda

14. Vad hände på festen?
  A En gäst var medvetet elak 
	 	 B	 Peter	fick	en	komplimang
  C Sara sade sin ärliga åsikt  

    ***

15. Hur klarade Sara av situationen?
	 	 A	 Hon	fick	hjälp	av	Peter
  B Hon lämnade festen
  C Hon bad om förlåtelse

16. Hur känner sig Sara när hon tänker på söndagsmiddagen?
  A Redan hungrig
  B Smått nervös 
  C Litet illamående

    ***



17. Vad gjorde Anna medan hon väntade?
  A Passade på att snygga till sitt utseende
	 	 B	 Förberedde	sig	genom	att	göra	anteckningar
  C Kollade upp fakta med kollegerna

18. Varför gick det bra för Anna?
  A Hon var barnkär
  B Hon hade tur
  C Hon var duktig på att prata

    ***

IV
Du får höra ett samtal mellan Ove och snickaren Kristina. Du hör 
samtalet en gång i delar. Svara genast efter varje del genom att välja 
det alternativ som passar bäst som nästa replik.

19. Vad svarar Ove?
  A Ja, det erkänner jag
  B Ja, det går jag med på 
  C Ja, det tycker jag 

    ***

20. Vad säger Kristina?
  A Vilken stackare!
  B Stackars dig!
  C Du är en stackare!

    ***

21. Vad svarar Kristina?
  A Om jag gör!
  B Så gör jag!
  C Men jag gör!

    ***



22. Vad svarar Ove?  
  A Ja, sitt vackert
  B Ja, slå dig ner
  C Ja, sätt dem där

    ***

23. Vad svarar Ove?
  A Det är ingen dum idé
  B Det är ingen tokig sak 
  C Det är ingen fånig fråga

    ***

24. Vad svarar Kristina?
  A På sätt och vis
  B Vissa kan det
  C Visst kan jag det

    ***

25. Vad svarar Kristina?
  A Låt oss se på 
  B Vi får väl se 
  C Det vill vi se

    ***



V
Kuulet viisi ilmoitusta laivalla. Kuulet ne ensin kaikki ja sitten yhden 
kerrallaan. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauk-
sesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

a) Mitä ohjelmaa laivalla on? (kaksi asiaa)

     ***

b) Mitä ruokaa laivalla tarjotaan, ja miksi Anna Eriksson on 
paikalla?

     ***

c) Miksi laiva hiljentää vauhtia, ja mitä voidaan ihailla odotellessa?

     ***

d) Mitä laivalta on löydetty, ja miten omistaja saa tavaransa 
takaisin?

     ***

e) Miksi matkustajien pitää ottaa tavaransa mukaan, ja mitä he 
voivat tehdä Loviisassa? 

    ***



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 3 60 p. 2

V    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


