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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 hör ett välkomsttal på ett ungdomsfullmäktiges första möte för 
året. Du hör talet först i dess helhet och sedan i delar.

 1. Varför presenteras Ronja och Fredrik?
  A De har lett ungdomsfullmäktige tidigare
  B De delar på arbetsbördan med Jonas
  C De kommer att ta över om ett år

 2. Vilket krav ställs det på ledamöterna i ungdomsfullmäktige?
  A Att anmäla frånvaro från möten i god tid 
  B Att också ingå i en arbetsgrupp
  C Att hålla täta kontakter med fältet

    ***

 3. Vad har ungdomsfullmäktige åstadkommit nyligen?
  A De lyckades skapa en ny arbetsplats 
  B De kunde förhindra en uppsägning
  C De skapade bättre arbetsvillkor

 4. Vilken funktion har Marina, Joakim och Pär?
  A De är tjänstemän 
  B De är ungdomsfullmäktigeledamöter
  C De är stödpersoner 

    ***
II
Du hör ett radioprogram med en veterinär i studion. Du hör pro-
grammet först i dess helhet och sedan i delar.

 5. Vilket problem har Gitta?
  A Hennes hund för oljud
  B Hennes hund verkar sjuk
  C Hennes hund har dålig aptit



 6. Vad tror veterinären att beteendet beror på?
  A Hunden känner sig ensam
  B Hunden protesterar mot musik
  C Hunden är mogen för att få ungar 

     ***

 7. Vilken åsikt har veterinären om problemet med råttan?
  A Han avråder från ett kirurgiskt ingrepp
  B Han tycker att ägaren borde satsa på bättre foder
  C Han ifrågasätter nyttan av mediciner

     ***

 8. Varför skriver Susann?
  A Hennes häst rymmer i samband med transport
  B Hennes häst är svår att handskas med
  C Hennes häst sparkar djurläkaren

 9. Vilket råd ger veterinären?
  A Täck för hästens ögon!
  B Skaffa ordentliga linor!
  C Ge hästen lugnande medel!

     ***

10. Varför berättar veterinären om kon?
  A För att visa att också kor har temperament
  B För att visa att kor faktiskt kan trava
  C För att visa att kor är fiffigare än vi tror

     ***



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

11. Vilket är målet med den nya bilbesiktningslagen? 
  A Den ser till att bilarna blir ännu säkrare 
  B Den strävar efter mer konkurrens och lägre avgifter 
  C Den ger kommunerna större bestämmanderätt

12. Vad har Trafiksäkerhetsverket kommit fram till i sitt test? 
  A Besiktningskontoren slarvar med sitt jobb 
  B Besiktning är allt för kostsamt för privata bolag 
  C Konsumenterna låter bli att besikta sina bilar

     ***

13. Vad sägs om testbilen?
  A Man hade avsiktligt manipulerat den
  B Den var ny och felfri
  C Dess skador var omöjliga att upptäcka

14. Hur tycker Grönroos att man kunde förbättra besiktnings-  
 branschen?
  A Genom att betala högre lön
  B Genom att låta personalen gå på kurs
  C Genom att staten skulle ta över ansvaret

     ***

IV
Du hör ett radioprogram där några abiturienter diskuterar med sin 
modersmålslärare och en redaktör. Du hör samtalet en gång i delar.

15. Vilken åsikt har Katarina om undersökningen?
  A Den visar egentligen inget nytt 
  B Man kan inte lita på resultaten
  C Den avspeglar sociala ojämlikheter



16. Hur beskriver Katarina sin egen skoltid?
  A Vissa lärare var orättvisa
  B En del kompisar var otrevliga
  C Några flickor var osociala

     ***

17. Vad berättar Peter?
  A Om hur han blev avvisad av ett förlag
  B Om hur han blev uppmuntrad i skolan
  C Om hur han blev utvald till en tävling

18. Vad ogillar Lisa?
  A Att hon måste vara lika duktig som sina föräldrar
  B Att det finns så många valmöjligheter 
  C Att skolans krav är så höga

     ***

19. Varför blir Lisa upprörd?
  A Peter förhåller sig nedlåtande till kvinnor
  B Hon kommer att tänka på en egen erfarenhet
  C Män ser ut att komma lättare undan än kvinnor

20. Vilken målsättning har Katarina som lärare?
  A Att få eleverna att inse den praktiska nyttan av läsning
  B Att uppmuntra eleverna att läsa för eget nöjes skull
  C Att vara en god förebild för sina elever i klassen

     ***



V
Du hör ett samtal mellan två personer, Klara och Tobias, på ett café. 
Du hör samtalet en gång i delar. Välj det alternativ som passar bäst 
som nästa replik.

21. Vad säger Tobias?
  A Låt höra!
  B Låt ljuda!
  C Låt säga!

    ***

22. Vad säger Tobias?
  A Inte en aning
  B Inte ett dugg
  C Inte en gång

    ***

23. Vad säger Klara?
  A Än sen då?
  B Men vad då?
  C Och hur då? 

    ***

24. Vad säger Klara?
  A Du är en ängel!
  B Du är en lyckans ost!
  C Du är ett geni!

    ***

25. Vad säger Klara?
  A Tack, det passar bra
  B Tack för den saken
  C Sen gör vi så, tack

    ***



VI
Kuulet uutislähetyksen säätiedotuksineen. Kuulet ohjelman ensin ko-
konaan ja sitten tauotettuna. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. 
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomak-
keen A-puolelle.

a) Mitä suunnitelmia liikenne- ja viestintäministeriöllä on, ja
 mistä Arne Mattsson on siksi huolissaan?

     ***

b) Mikä ongelma Kronobyssä on, ja miten se voidaan ratkaista?

     ***

c) Mitä rakennustöiden aloittaminen edellyttää ensin, ja mitä  
 sitten voidaan tehdä?

     ***

d) Mistä asukkaita varoitetaan, ja miten heidän tulee toimia?

     ***

e) Millaista säätä luvataan yöksi, ja miten säätila muuttuu   
 viikonloppua kohden?

     ***



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–II  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

III–V  15  x  1/0 p. |  x 2 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:

II Yle Arena (Radio Vega 20.11.2010)
III Vasabladet 13.1.2011, Hufvudstadsbladet 26.9.2010
IV Kyrkpressen 1/2010
VI Östa Nyland 15.1.2011, Vasabladet på webben 15.1.2011


