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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 blyerts-
penna dina svar på den optiska svarsblanketten.

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

 1. Vilken är idén bakom skolans nya projekt?
  A Att göra en god vinst
  B Att simulera företagsamhet
  C Att erbjuda studerande arbetstillfällen

    ***

 2. Vad var avsikten med partyt?
  A Att olika grupper av studerande skulle få öva sina   
   färdigheter
  B Att testa olika maträtter
  C Att skapa kontakter med personer inom affärsvärlden

    ***

 3. Hur finansieras projektet?
  A Banken har beviljat startkapital
  B Det behövs inte riktiga pengar
  C Lokala sponsorer stödjer verksamheten

    ***

 4. Vilken förändring talas det om?
  A Ett blivande ägarbyte
  B En ny marknadsinriktning
  C En ekonomisk sanering

    ***



 5. Vilken inställning har Oscar Vikström till en framtid som   
 företagare?
  A Han vet att det är en besvärlig bransch
  B Han vet vad han ger sig in på
  C Han verkar lite osäker på sin förmåga

    ***

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

 6. Vem riktar sig det nya radioprogrammet till?
  A Unga litteraturvänner
  B Vem som helst
  C Musikmänniskor

 7. Hur bemöter Josefin Annas beskrivning av sig själv?
  A Hon tröstar henne
  B Hon skämtar
  C Hon är saklig

    ***

 8. Hur beskriver Anna författarinnan?
  A Hon liknar hennes mamma
  B Hon är nästan helt glömd
  C Hon är mycket gammal

 9. Varför gillar Anna böckerna?
  A De har så bra personbeskrivningar
  B De har ett så njutbart språk
  C De är så himla spännande

    ***



10. Vad berättar Josefin om Maria Lang?
  A Hon har givit ut böcker om kultur
  B Hon deltog gärna i fester och nöjen
  C Hon beskriver traditioner i sina deckare

11. Vad har Anna lagt märke till i Maria Langs böcker?
  A Den verkliga världen påverkar romanfigurerna
  B Romanerna är strängt moraliskt fördömande
  C Människorna i romanerna är före sin tid

    ***

12. Varför väljer Peter boken framför filmen?
  A Boken innehåller fler detaljer
  B Boken låter honom skapa egna bilder
  C Boken kan man läsa om och om igen

13. Vad har de tre författarna gemensamt?
  A Lysande språk
  B Geografisk placering
  C Stor världsberömmelse

    ***

14. Hurdana är Selma Lagerlöfs böcker, enligt Anna?
  A Humoristiska
  B Spännande
  C Sagolika

15. Hur kom Peter i kontakt med Selma Lagerlöfs böcker?
  A Han läste dem i skolan
  B Mamma och pappa läste dem högt
  C Han lyssnade på dem på cd

    ***



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

16. Vad trodde man förr att skottdagen förde med sig?
  A Olycka och motgång
  B Dåligt väder
  C Övernaturliga händelser

17. Vilken betydelse har skottdagen haft i Finland?
  A Den har lett till många äktenskap
  B Den har orsakat pinsamma situationer
  C Den har tillfört skoj och glädje

    ***

18. Varför har man börjat fira skottdag i Lappträsk?
  A För att öka folkmängden
  B För att minska sociala klyftor
  C För att skoja med invånarna

    ***

19. Hur går det till att hitta rätt partner i leken?
  A Kvinnorna ställer vissa frågor
  B Lotten avgör
  C Ingen får välja själv

    ***

20. Vad erbjuder kommunen dem som friar offentligt?
  A Sänkt kommunalskatt
  B Ett nybyggt egnahemshus
  C Rabatt på ett tomtköp

    ***



IV
Du hör diskussionen en gång. Svara genom att välja det alternativ 
som passar bäst som nästa replik.

21. Vad svarar flickan?
  A Ja, det är förskräckligt.
  B Ja, det är förargligt.
  C Ja, det är förunderligt.

    ***

22. Vad svarar pojken?
  A Och det tänker du på!
  B Och det tror du på!
  C Och det menar du!

    ***

23. Vad svarar flickan?
  A Ja, det har du rätt i.
  B Ja, det ser jag.
  C Ja, det vet man.

    ***

24. Vad svarar flickan?
  A Är inte det fel?
  B Är inte det löjligt?
  C Är inte det skrämmande?

    ***

25. Vad svarar pojken?
  A Inte det värsta.
  B Inte det sämsta.
  C Inte det minsta.

    ***



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

a) Mitä SAS:n johtoryhmätyöskentelystä kerrotaan, ja miksi   
 ratkaisuun on päädytty?

    ***

b) Mitä testataan, ja miksei testejä tehdä radalla?

    ***

c) Mitä kerrotaan tavallisista poliiseista, ja mikä on    
 poliisijohdon kanta asiaan?

    ***

d) Mitä kerrotaan Eva Dahlgrenin konsertin alusta ja lopusta?

    ***

e) Mitä ongelmia säätilanne aiheuttaa Vasaloppetin    
 osallistujille ja järjestäjille?

    ***



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  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:
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I    Borgåbladet 8.2.2008
IV www.dn.seDnet (14.4.2007)
V (a)  www.dn.se (6.2.2008)
V (b)  www.motorexpo.se (15.2.2008)
V (c)  aftonbladet.se (2.6.2006)
V (d)  www.svd.se (29.2.2008) 
V (e)  www.vasaloppet.se (2008)


