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

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

 1. Vad ska debatten handla om?
A Det som är aktuellt inom EU
B Det som är under planering inom EU
C Den erfarenhet som man redan har

 2. Hur förhåller sig jordbrukarna till EU-direktiven enligt Siv?
A Största delen är på alerten
B Många är för upptagna med annat
C En liten grupp är speciellt intresserad

***

 3. Hur beskriver Ivar sig själv och sina kolleger?
A Som onödigt laglydiga
B Som riktiga rebeller
C Som beundransvärt hederliga

 4. Vilka åtgärder har man vidtagit i Ivars hemby?
A Man har börjat protestera mot direktiven
B Man har förenat sina krafter
C Man har kallat på experthjälp utifrån

***

 5. Vad var orsaken till Ivars misstag?
A Glömska
B Tidsbrist
C Språksvårigheter



 6. Vilka var följderna av misstaget?
A Ivar förlorade ett djur
B Ivar fick betala böter
C Ivar led en ekonomisk förlust

***

 7. Vilket problem tar Ivar upp?
A Jordbrukarna får inte information i tid
B Stöden gäller inte alla jordbruksnäringar
C Endast vissa områden erhåller finansiering

 8. Hur bemöter Siv kritiken?
A Saken har rättats till
B Frågan behandlas på nytt
C Allting har gjorts efter reglerna

***

 9. Vad var orsaken till att ryktet uppstod?
A Missförstånd
B Dålig personkemi
C Översättningsproblem

10. Varför får Ivar fortsätta att kalla sitt vin äppelvin?
A För att det inte går på export
B För att det inte är tillverkat av druvor
C För att det inte innehåller alkohol

***



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

11. Vad är det som förenar teatern och fästningen?
A Fästningen ritades av samma arkitekt som teatern
B Fästningen har också fungerat som en teater
C Fästningen lever på sätt och vis kvar i teaterns väggar

***

12. Vad drabbades föreställningen av?
A Ett tekniskt problem
B En konstnärlig miss
C Ett övernaturligt fenomen

***

13. Hur reagerade publiken på händelsen?
A De tog det lugnt
B De blev förskräckta
C De trodde att det var ett skämt

***

14. Vad är orsaken till problemet på vinden?
A Ett plötsligt sjukdomsanfall
B Ett tekniskt missöde
C Ett pinsamt misstag

15. Vad händer i slutet av berättelsen?
A Guiden kommer med en överraskning
B Sällskapet ertappar en tjuv
C Det får vi inte veta

***



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

16. Vilken roll spelade de vilda tulpanerna för människorna förr?
A De gav upphov till folkliga berättelser
B De användes som folkmedicin
C De var vägvisare för folk som färdades

***

17. Vad berättas att det hände efter prins Farhads död?
A Man planterade tulpaner på hans grav
B Platsen där han dog slog ut i blom
C Man uppkallade en tulpansort efter honom

***

18. Hur försökte man utöka tulpansortimentet?
A Med hjälp av nya odlingsmetoder
B Med hjälp av experter från utlandet
C Med hjälp av fantasin

***

19. Hur kom tulpanen till Nederländerna?
A Av en tillfällighet
B På initiativ av en utländsk förmedlare
C Via import av livsmedel

***

20. Vad hände med tulpanerna under 1600-talet?
A Man investerade förmögenheter i dem
B Man bytte dem mot ädelstenar
C Man använde dem som betalningsmedel

***



IV
Du hör intervjun en gång i delar. Svara genom att välja det
alternativ som är artigast och passar bäst in i sammanhanget
som nästa replik.

21. Vad svarar Lotta?
A Tack, jag dricker gärna
B Tack, det passar
C Tack, gärna

***

22. Vad svarar Lotta?
A Det var rena tillfälligheten
B Det var ett olyckligt tillfälle
C Det var en typisk tillställning

***

23. Vad svarar Lotta?
A Ja, för jag har inga möjligheter att avancera i mitt

nuvarande jobb
B Ja, för jag får inte resa dit jag vill i mitt nuvarande

jobb
C Ja, för jag har inte tillräckligt roligt i mitt nuvarande

jobb
***

24. Vad svarar Lotta?
A Jag har svårt att komma i tid till jobbet
B Jag är dålig på att delegera och gör därför allt själv
C Jag tycker att jag är bra på allt

***

25. Vad svarar intervjuaren?
A Ja, det hade du rätt i
B Ja, det var det säkert
C Ja, det var så sant

***



V
Kuulet viisi uutista. Kuulet uutiset kerran. Vastaa lyhyesti suomeksi.
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomak-
keen A-puolelle.

a. Mitä lentoyhtiö vaati, ja mikä oli seuraus lentoyhtiölle?

***

b. Mitä lapsenlapset tekivät ja miksi?

***

c. Mistä ristiriidasta uutisessa kerrotaan?

***

d. Mistä syistä sahramin hinta on noussut?

***

e. Mistä syistä nuuskan myynti pitäisi kieltää?

***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
määrä kerroin* lomakkeen

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

I–II  15 x 1/0 p.  |  x 2 30 p. 1

III–IV  10 x 1/0 p.  |  x 3 30 p. 2

V    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  www.slc.fi
II  Volt, 2007
III  Antik och Auktion, 2007
V  Svenska Dagbladet, 2007 (Internet)


