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Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1−25 genom att för 
varje fråga välja det bästa svarsalternativet. Markera svaren med 
blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

I
Du får först höra berättelsen i dess helhet och sedan i delar.

 1. Varför köpte Marcus en löpmaskin?
  A Han hade gått upp för mycket i vikt
  B Han hade blivit trött på det dåliga vädret
  C Han hade sett en lockande annons

 2. Vilken överraskning mötte Marcus?
  A Maskinen hade en komplicerad teknik
  B Maskinen hade ingen garanti
  C Maskinen gick sönder gång på gång

    ***

 3. Vilket misstag gjorde Marcus?
  A Han köpte en begagnad produkt
  B Han lyssnade på försäljaren
  C Han litade på tevereklamen

    ***

 4. Vilka varor har högst status bland konsumenterna i Kina?
  A De som klassas som inhemsk tillverkning
  B De som producerats i andra länder
  C De som försetts med ett visst varumärke

 5. Varför jämför Marcus Kina med Japan?
  A Situationen är likadan i Japan i dag
  B Förr var också Japan omtalat för sina lågprisvaror
  C Japan fungerar som förebild för Kina

    ***



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

 6. Vad utgår debatten från?
  A Certifikat för båtförare till havs 
  B Säkerhet ombord på fartyg
  C Behovet av bättre navigationssystem på sjön 

 7. Vad anser Ulla?
  A Båtarna borde vara bättre utrustade
  B Man ska återgå till att köpa mindre båtar 
  C Man borde läsa på innan man börjar navigera

    ***

 8. Vad var Tors farfar bra på?
  A Att spå väder
  B Att berätta historier
  C Att hitta rätt på sjön 

 9. Hur skulle man kunna få folk att skaffa sig körkortet?
  A Genom att erbjuda det till ett lågt pris
  B Genom skicklig marknadsföring
  C Genom att hota med böter

    ***

10. Vilka fördelar kan förslaget få, enligt Tor?
  A Det skulle ge inkomster åt staten 
  B Det skulle bromsa impulsköp 
  C Det skulle ge oss skickligare förare 

11. Hur kommer utbildningsfrågan att lösas i Finland?
  A Staten kommer att ta hand om finansieringen 
  B Man har redan anställt lärare som är färdiga att börja jobba
  C Till en del kommer man att ta modell av Sverige 

    ***



12. Vem kan köra båt utan kort i Sverige?
  A Alla som bor på en ö vinter och sommar 
  B Alla som är tillräckligt gamla 
  C Alla som kör statliga båtar  

13. Vilket gott råd tackar Heidi för?
  A Håll dig nykter om du kör båt
  B Ta inga berusade personer ombord
  C Undvik eldfarliga ämnen på sjön

    ***

14. Vilken annan nytta skulle man ha av att införa körkort?
  A Det skulle gå att hålla koll på motorbåtstjuvar
  B Båtförare skulle få den information de behöver
  C Staten skulle få in pengar till sophantering

15. Varför skrattar Heidi och Ulla?
  A Heidi berättar en rolig vits
  B De använder ett ord som är tabu 
  C De roar sig på svenskarnas bekostnad

    ***

III
Du får höra programmet först i dess helhet och sedan i delar.
(en sork = myyrä)

16. Varför misstänkte Anna att det hade varit djur i källaren?
  A De hade lämnat tydliga spår efter sig
  B De hade gnagat sönder elledningarna
  C De hade ätit av råttgiftet 

    ***



17. Hur kom det sig att Roger anade vilken sjukdom Anna hade?
  A Han hade hört om den av ortsbor
  B Han hade läst om den i tidningen
  C Han var specialiserad på smittosamma sjukdomar

18. Hur förhöll sig läkaren till Rogers förslag om prover?
  A Läkaren var skeptiskt inställd
  B Läkaren tyckte att proverna var för dyra
  C Läkaren tyckte att det var en bra idé

    ***

19. Hur sprids sorkfeber till människan?
  A Genom nedsmutsad mat
  B Genom beröring
  C Genom luftvägarna

20. Hur är läget nu för sorkarna i källaren?
  A De har fått naturliga fiender
  B De serveras gift i maten
  C De ökar i antal hela tiden 

    ***

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

21. Vad svarar pojken?
  A Ja, men det har du ju
  B Ja, men det vet du ju
  C Ja, men det är du ju

    ***



22. Vad svarar flickan?
  A Hur då?
  B Vad då?
  C Vem då?

    ***

23. Vad svarar flickan?
  A Nej, men det blir ganska bra
  B Nej, men det är lite annorlunda
  C Nej, men det anses rätt lockande

    ***

24. Vad svarar flickan?
  A Ja, det gör man
  B Ja, det bör man
  C Ja, det har man

    ***

25. Vad svarar flickan?
  A Jag vet det
  B Jag antar det
  C Jag förstår det

    ***



V
Kuulet viisi uutista. Kuulet jokaisen uutisen kaksi kertaa peräkkäin. 
Vastaa lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

a. Mistä syistä McDonald’s sulkee ravintoloita Islannissa?

    ***

b. Mitä etuja yhteisestä unionista olisi pohjoismaille?

    ***

c. Mitkä asiat demokratian lisäksi tekevät Suomesta maailman  
 parhaan maan?

    ***

d. Minkä myytin tutkijat kumoavat, ja miten asia todellisuudessa  
 on?
    ***

e. Mitkä seikat tekevät ammateista eniten arvostettuja?

    ***



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 3 15 p. 1

II–III  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 2

IV   5  x  1/0 p. |  x 3 15 p. 3

V    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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II Östra Nyland (14.7.2009); www.dn.se (27.10.2009)
V (a) Dagens Industri 27.10.2009
 (b) Dagens Nyheter 27.10.2009
 (c) Vasabladet 28.10.2009 
 (d) Svenska Dagbladet 4.11.2009
 (e) Dagens Nyheter 28.10.2009


