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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 radioprogram om veckans nyheter. Du hör programmet 
först i dess helhet och sedan i delar.

 1. Vad handlar tidningsartikeln om?
  A Att biblioteken drabbas av nedskärningar
  B Att sjukhusens bibliotek ska läggas ner 
  C Att biblioteksböcker kan sprida sjukdomar

    ***

 2. Hur förhåller sig Hasse och Tua till artikeln?
  A De är misstänksamma
  B De är upprörda 
  C De är roade

    ***

 3. Vad anser Jenny att artikeln om ensamhet beskriver?
  A Sociala skillnader mellan länder 
  B Hälsotillståndet i dagens Sverige
  C Vikten av nära vänskapsband

    ***

 4. Hur ser Hasse på förseelserna mot trafiklagen?
  A Han vädjar om förståelse 
  B Han efterlyser flera övervakare 
  C Han vill ha nya bestämmelser

 5. Vad är det för mystiskt med läkaren som Tua nämner?
  A Han är egentligen ingen läkare
  B Han har gått upp i rök  
  C Han har förfalskat sitt namn

    ***



II
Du hör ett föredrag om garnfärgning. Du hör föredraget först i dess 
helhet och sedan i delar.

 6. Vem har samlats hemma hos Dessa?
  A Medlemmar av en förening
  B Personer i olika åldrar
  C Kvinnor som gillar handarbete

 7. Vad får någon deltagare i uppdrag att göra?
  A Att hålla brasan vid liv
  B Att ansvara för serveringen 
  C Att rengöra husgeråd 

    ***

 8. Vilken nytta har man av att behandla garnet före färgning?
  A Garnet blir starkt
  B Färgen blir hållbar 
  C Processen går snabbt

 9. Vad ska den tänka på som tar hand om svamparna?
  A Att rensa dem ordentligt
  B Att sortera dem noggrant
  C Att steka dem lämpligt

    ***

10. Vad krävs för ett lyckat färgningsresultat?
  A Lång erfarenhet
  B Tekniskt kunnande
  C Systematiskt arbete

    ***



III
Du hör ett radioprogram där lyssnarna ska gissa rätt. Du hör 
programmet en gång i delar. Svara genast efter varje del.

11. Vilka är reglerna för programmet?
  A Alla som ringer in får ett tröstepris
  B Vinsterna lottas ut efter programmet
  C Ett snabbt svar ger det finaste priset

12. Varför vill Ulla inte uppge sitt efternamn?
  A Hon är anspråkslös 
  B Hon är försiktig
  C Hon är hemlighetsfull

    ***

13. Hur kom det sig att pappan hade mycket pengar?
  A Växtligheten var gynnsam det året 
  B Priserna på svarta börsen var höga 
  C Han hade nyss fått ärva en stor summa

14. Vad ångrade pappan efteråt?
  A Att han lät bli att köpa flera tavlor 
  B Att han glömde att pruta på priset
  C Att han gick miste om flygeln

    ***

15. Hur kunde Kalle svara rätt på frågan?
  A Han hade studerat historia 
  B Han hade ett gott minne 
  C Han var ett vetgirigt barnbarn

    ***



IV
Du hör en intervju med en finländsk arkitekt. Du hör först intervjun 
i dess helhet och sedan i delar.

16. Vad innebär aquaponicsodlingen?
  A Produktionen av olika livsmedel kombineras
  B Mat fri från tillsatsämnen prioriteras
  C Rengöringskostnaderna minimeras 

17. Varför har odlingen blivit populär i New York?
  A Den kräver så lite utrymme
  B Den är estetiskt tilltalande
  C Det behövs ingen jord

    ***

18. Hur har projektet kommit igång?
  A Ett samarbete har inletts med staden
  B Starten har varit lovande
  C Försäljning på nätet har varit en framgång

19. Hur fungerar anläggningen?
  A Växterna sköter om vattenrengöringen
  B Fiskarna kan äta av växternas rötter
  C Växterna står för energiproduktionen

    ***

20. Varför har kocken Aremo invändningar mot en viss fiskart?
  A Den smakar inte bra
  B Den är för besvärlig att odla
  C Den är svår att tillreda 

    ***



V
Du hör ett telefonsamtal mellan två personer, Börje och Stina. Du 
hör samtalet en gång i delar. Svara genast efter varje del genom att 
välja det alternativ som passar bäst som nästa replik.

21. Vad svarar Stina?
  A Nja, inte på rak arm 
  B Nej, inte så långt ögat når
  C Nehej, inte med två tomma händer

    ***

22. Vad svarar Börje?
  A Det skrämmer mig
  B Jag är rädd för det
  C Man blir förskräckt

    ***

23. Vad svarar Börje?
  A Nja, bra och bäst 
  B Nej, bättre upp
  C Nåja, bra och bra 

    ***

24. Vad säger Stina?
  A Det tycker jag ibland
  B Det tror jag naturligtvis
  C Det tänker jag ofta

    ***

25. Vad säger Börje?
  A Vet hut!
  B Sjutton också!
  C Hux flux!

    ***



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

a) Millaiseksi romaania kuvaillaan, ja miksi Agnesin katoaminen 
on niin dramaattinen?

     ***

b) Miten taskukirja uudistuu, ja missä samaa tekniikkaa on käytetty 
aikaisemmin?

     ***

c) Mitä erikoista taideteoksessa on? (kaksi asiaa)

     ***

d) Mitä uutta on CERNin strategiassa, ja mitä CERN on valmis 
tekemään?

     ***

e) Miksi hautakammio avataan, ja mitä sieltä saattaa löytyä?

     ***



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:

I Radio X3M 26.8.2011
IV Hufvudstadsbladet 2.8.2011
VI (a) Hemmets journal 27/2011
 (b) Hufvudstadsbladet 14.8.2011 
 (c) Hufvudstadsbladet 1.8.2011 
 (d) Hufvudstadsbladet 9.8.2011 
 (e) Hufvudstadsbladet 3.8.2011


