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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 en debatt om skatter. Du hör debatten först i dess helhet och 
sedan i delar.

 1. Vad ber Peter deltagarna göra?
  A Förhålla sig sakliga i debatten
  B Komma med uppbyggande kritik
  C Säga vad de tycker 

 2. Vad oroar sig Mia över?
  A Att det blir svårt att rekrytera ungdomar
  B Att nya krav tar död på arbetslusten
  C Att man i framtiden behöver specialisthjälp

    ***

 3. Hur kan man beskriva Roberts första replik?
  A Den avslöjar en viss osäkerhet
  B Den bygger på kalla fakta
  C Den är färgad av en politisk syn 

 4. Vad kommer Finland att göra enligt Robert?
  A Ingå avtal med Sverige
  B Vänta och se tiden an 
  C Utarbeta nya regler

    ***

 5. Vilket argument lyfter Vivi fram?
  A Ideellt arbete – en av samhällets hörnstenar
  B Nordisk gemenskap – ett arv att bevara
  C Samhällets unga – något att satsa på

    ***



II
Du hör ett radioprogram om en klubb. Du hör programmet först i 
dess helhet och sedan i delar.

 6. Hur blir man medlem i Anonyma klubben?
  A Man anmäler sig via en annan medlem
  B Man beslutar sig bara för det
  C Man väljs på basis av sina meriter

 7. Vad berättas om klubben?
  A Den grundades av en anonym politiker
  B Den har anhängare i hela världen
  C Den administreras centralt

    ***

 8. Vad gör en medlem i klubben till exempel?
  A Donerar pengar till fattiga
  B Skickar gåvor med posten
  C Glädjer någon okänd

 9. Vad fick Janne i uppdrag att göra?
  A Välja en mottagare till blommorna
  B Hjälpa någon i knipa
  C Överraska ett nygift par

    ***

10. Hur reagerade Stina på tjejens beteende?
  A Hon blev sårad
  B Hon förstod hennes situation
  C Hon gav henne en gåva

11. Hurdana tycker Stina att gåvorna ska vara?
  A De ska vara billiga
  B De ska vara begagnade
  C De ska vara ekologiska

    ***



III
Du får höra en presentation om en historisk utställning. Du hör 
presentationen först i dess helhet och sedan i delar.

12. Vad berättar Eva om evenemanget?
  A Det var svårt att få finansiering
  B Många utomstående hjälpte till
  C Initiativet kom från eleverna

13. Varför anser Eva att Stefan Löfving är ett tacksamt   
 utställningsobjekt?
  A Han är en motsägelsefull person
  B Man hör sällan om honom
  C Ny forskning har nytt att berätta 

    ***

14. Hur kan man beskriva Stefan som tonåring?
  A Han var modig
  B Han var skrytsam
  C Han var inbunden

15. Hur har man fått information om Stefan Löfvings liv?
  A Många författare har beskrivit honom
  B Släkten är väldokumenterad  
  C Han efterlämnade en hel del anteckningar

    ***

16. Vad sysslade Stefan Löfving med under sin tid i Åbo?
  A Han blev anställd som lärare 
  B Han blev utsedd till diplomat
  C Han arbetade som spion

17. Vad tror forskarna om berättelsen om de ryska soldaterna?
  A Att texten har översatts fel
  B Att Stefan har förbättrat historien
  C Att myndigheterna har censurerat berättelsen

    ***



18. Vad var Stefan Löfving speciellt känd för enligt Eva?
  A Sin goda fysiska kondition
  B Sin förmåga att skapa kontakter
  C Sin talang att byta skepnad

19. Vad gör Stefan Löfving i filmen?
  A Han lurar tre fiender 
  B Han tar fast tre tjuvar
  C Han bedrar tre vänner

    ***

IV
Du hör ett samtal mellan två personer, Fredrik och Petra. Du hör 
samtalet en gång i delar. Svara genast efter varje del genom att 
välja det alternativ som passar bäst som nästa replik.

20. Vad svarar Fredrik?
  A Ja, kläm åt!
  B Ja, slå runt!
  C Ja, sätt igång!

    ***

21. Vad svarar Fredrik?
  A Nej, hoppa över
  B Nej, gå under
  C Nej, stig framåt

    ***

22. Vad svarar Petra?
  A Ja, det händer
  B Ja, det stämmer
  C Ja, det passar

    ***



23. Vad svarar Petra?
  A Inget vidare
  B Inte alls
  C Ingen skillnad

    ***

24. Vad säger Fredrik?
  A Ja, sommaren är räddad!
  B Ja, sommaren är säker!
  C Ja, sommaren är försäkrad!

    ***

25. Vad säger Fredrik?
  A Jag vet, balansen är god.
  B Jag vet, lagom är bäst.
  C Jag vet, jämvikt är bra.

    ***



V
Kuulet viisi uutista. Kuulet jokaisen niistä vain kerran. Kuultuasi 
uutisen vastaa kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi 
selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

a) Mikä Amandan projektin tarkoitus oli, ja mistä hän sai   
 materiaalia?

    ***

b) Mitä asiakas teki, ja miten hän selitti tekoaan?

    ***

c) Mitä autonasentaja teki ja miksi?

    ***

d) Mitä artikkelissa kerrotaan Jojje Mårtenssonin esityksestä, ja  
 miksi toimittajan on syytä hävetä?

    ***

e) Mikä ongelma miehellä oli, ja miten se ratkesi?

    ***



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 2 10 p. 1

II–IV  20  x  1/0 p. |  x 3 60 p. 2

V    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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