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Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1–24 genom att för 
varje fråga välja det bästa svarsalternativet. Markera med blyerts-
penna dina svar på den optiska svarsblanketten.

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

 1. Vad betyder dansen för Natalia?
  A Det är en del av hennes kultur
  B Det är för henne ett sätt att leva
  C Det har gett henne möjligheter att se världen

 2. Hur kom Natalia in i balettens värld?
  A Tack vare sin moster 
  B Hon hade ett behov av att få dansa
  C En balettlärare upptäckte henne 

    ***

 3. Vad är det i dansen som fängslar Natalia?
  A Det overkliga
  B Det tragiska
  C Det musikaliska

    ***

 4. Hur karaktäriserar Natalia sin dans?
  A Hon vill ha ett nära förhållande till sin motspelare
  B Hon satsar medvetet på skådespeleriet
  C Hon lever sig innerligt in i sin roll

 5. När känner Natalia att hon har lyckats?
  A När hon tycker att allting stämmer
  B När hon ser publikens reaktion
  C När hon vet att hon kan sin roll utantill

    ***



 6. Varför nämns den medelålders kvinnan i sammanhanget?
  A Hon är kritisk till unga dansare
  B Hon sitter och iakttar dansarna
  C Hon fungerar som pianist 

 7. Vad får vi veta om Natalia i slutet av intervjun?
  A Hon planerar att arbeta inom vården
  B Hon är vidskeplig som scenkonstnärer är
  C Hon tror att hon kan syssla med undervisning 

    ***

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

 8. Vad hade köpmannen för nya planer inför julen?
  A Att byta ut den gamla julgubben mot en ny 
  B Att själv klä ut sig till julgubbe det här året 
  C Att skaffa en ny medhjälpare åt julgubben

 9. Vad gjorde renen på julaftonsmorgonen?
  A Den åt upp affärens julbröd
  B Den skrämde byns ungar
  C Den sprang efter en doft

    ***

10. Varför hamnade renen hos Gustavssons?
  A Tack vare fru Gustavssons juldekorationer 
  B Därför att Gustavsson kallade på den
  C Det var julgubben som jagade den dit 

11. Varför var Gustavsson på dåligt humör?
  A Han längtade ut till skogen
  B Han var besviken på höstens jaktresultat
  C Han var stressad inför julen

    ***



12. Varför sprang Gustavsson ut på gården?
  A Han tänkte skjuta höstens sista djur
  B Han blev irriterad på hustruns tjat
  C Han sprang ut för att möta julgubben 

13. Vad var det som fick Gustavsson att fatta sitt beslut?
  A Han insåg att han kunde ha skjutit Pelle Johansson
  B Han trodde att han hade sett spöken på ljusan dag
  C Han blev arg över att ha missat höstens sista hjort

    ***

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

14. Vilken var Pers reaktion när han fick telefonsamtalet?
  A Han blev glatt överraskad
  B Han trodde det var ett skämt
  C Han blev förargad över att bli störd

15. Vad fick Per i uppdrag att göra?
  A Han skulle göra vägarna framkomliga
  B Han skulle bogsera krockade bilar
  C Han skulle hjälpa till med sjuktransporter

    ***

16. Vad åstadkom haglen?
  A De mosade all frukt
  B De orsakade översvämningar
  C De förstörde skörden

17. Vad berättas om Janis chans att få ersättning?
  A Typen av försäkring avgör om ersättning utbetalas
  B Han har en minimal möjlighet till ersättning
  C Bonuskunder har större möjligheter att få ersättning

    ***



18. Hur beskriver Ina sommarens husbygge?
  A Fukten har ställt till med problem och förseningar 
  B Kraftiga vindar har förstört takkonstruktionerna
  C Byggarna har inte alls kunnat jobba på grund av vädret

19. Vad säger Jari Tuovinen om hagelskurarna?
  A De beror på klimatuppvärmningen
  B De är inte ovanliga, enligt statistiken
  C De är resultatet av en värmebölja

    ***

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

20. Vad menar Anders?
  A Han gratulerar Ole
  B Han är avundsjuk
  C Han är ironisk

    ***

21. Hur reagerar Anders på nyheten?
  A Han är ganska ointresserad
  B Han tror inte på nyheten
  C Han uttrycker sig nedlåtande

    ***

22. Varför tänker Ole göra sin värnplikt?
  A Han känner det som ett kall
  B Han känner det som en skyldighet
  C Han känner att han vill tjäna sitt land

    ***



23. Vad tycker Anders om förslaget till yrkesarmé?
  A Han understödjer tanken
  B Han underskattar idén
  C Han underkänner förslaget

    ***

24. Vad tycker Anders om lönen?
  A Den är alldeles för liten
  B Den räcker väl
  C Den låter rimlig

    ***

 



V
Kuulet, miten rapujen syönti on levinnyt Keski-Euroopasta Ruotsiin ja 
Suomeen eri vuosisatoina. Kirjoita tekstin viisi pääkohtaa suomeksi
ns. ranskalaisia viivoja käyttäen kielikokeen vastauslomakkeen
B-puolelle aikajärjestykseen. Mainitse myös tärkeimmät yksityis-
kohdat.

 Kuulet tekstin kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten kahdessa 
jaksossa. Ensimmäisen jakson jälkeen on kahden minuutin tauko, 
jolloin sinulla on aikaa kirjoittaa. Myös toisen jakson jälkeen on 
kahden minuutin kirjoitustauko. 



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  24  x  1/0 p. |  x 2,5 60 p. 1

V     10–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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