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Vastaa kysymyksiin 1–25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin 
vaihtoehto. Merkitse vastauksesi lyijykynällä mustaten optiseen vas-
tauslomakkeeseen.

I   Musiikkia, maestro!
 
Kuulet tämän osan kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna.
 
 1. Mitä haastattelija aluksi mainitsee kilpailusta?
  A Sen merkityksen musiikkikoulutuksessa 
  B Sen herättämän kritiikin 
  C Sen saaman yleisönsuosion

 2.  Mitä Mona-Liisa toteaa? 
  A Klassinen musiikki kiinnostaa aina yleisöä 
  B Häntä ei jännittänyt kilpailutilanteessa yhtään 
  C Ohjelma on saanut paljon myönteistä palautetta

     ***

 3. Mikä antoi Mona-Liisalle kipinän hiihtoharrastukseen?
  A Ystävien kannustus
  B Urheilullinen perhetausta 
  C Ensimmäinen kilpailuvoitto

 4. Mistä hänen soittoharrastuksensa alkoi? 
  A Koulun musiikinopetuksesta 
  B Kavereiden yllytyksestä
  C Muun perheen innostuksesta

     ***

 5. Mitä Mona-Liisa kertoo jatkosta?
  A Hän rasittui liikaa kovasta harjoittelusta
  B Hänen suorituksensa paranivat valmennuksen ansiosta
  C Hän väsyi teoreettisiin opintoihin 



 6. Miten Sibelius-Akatemiassa on suhtauduttu hänen    
 urheilemiseensa?
  A Hänen sitkeyttään on kovasti ihmetelty
  B Hänelle on annettu mahdollisuus jatkaa sitä
  C Häntä on kehotettu vähentämään sitä
   
     ***

 7. Kuinka Mona-Liisa nykyään suhtautuu hiihtämiseen?
  A Hän pitää kilpahiihtoa liian rasittavana
  B Hän on oppinut asennoitumaan siihen uudella tavalla
  C Hän pitää sitä hyvänä kuntoliikuntamuotona  

 8. Mitä haastattelija pitää esimerkillisenä?   
  A Mona-Liisan kykyä katsoa eteenpäin  
  B Mona-Liisan vaatimattomuutta 
  C Mona-Liisan joustavuutta    
  
     ***

II   Loma pilalla, kuka maksaa?

Kuulet tämän osan kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna. 

 9. Mitä etua Heikille on pakettimatkasta?
  A Jos matka peruuntuu, hän saa kaikki rahat takaisin
  B Matkalle voi hänen sijastaan lähteä joku muukin
  C Pakettimatkat tuntuvat hänestä turvallisilta
 
     ***



10. Mitä Lotta kertoo kirjeessään?
  A Hän myöhästyi sovitusta tapaamisesta
  B Lentoyhtiö laskutti häntä huonekuluista
  C Hän odotti kyllä muutakin hyvitystä

11. Mitä asiantuntija kertoo rahallisesta korvauksesta?
  A Sitä ei makseta lyhyistä matkoista
  B Sen saaminen ei aina ole itsestään selvää
  C Sen määrää ei voi tietää etukäteen
 
     ***

12. Mitä Pekan on hyvä tietää, kun hän vuokraa auton?
  A Auto on palautettava vuorokauden kuluessa
  B Laskun voi maksaa vasta kotona
  C Kuitti pitää säästää varmuuden vuoksi

13. Miten Marja saa laukusta lentoyhtiöltä korvausta?
  A Toimittamalla vaadittavat asiapaperit
  B Maksamalla matkatavaravakuutuksen
  C Näyttämällä maksetun lentolipun

     ***

14. Miten asiantuntija kommentoi Mikon vakuutuksia?
  A Extreme-lajin varalta sellaisen voi ottaa perillä
  B Niistä kannattaa aina ensin kysellä matkanjärjestäjältä
  C Ne on hoidettava kuntoon hyvissä ajoin ennen lähtöä

15. Mitä asiantuntija vastaa Hannalle?
  A Hän olisi voinut vaihtaa siistimpään hotelliin
  B Hän voi hakea hyvitystä kotiin palattuaankin
  C Hän voi tuskin tehdä asialle enää mitään

     ***



III   Kesätyökokemuksia 

Kuulet tämän osan vain kerran, jaksotettuna.

16. Miksi Jukka lähti ulkomaille?
  A Kotimaassa työnhaku onnistui huonosti  
  B Perhe kannusti häntä lähtemään 
  C Hän sai sieltä koulutustaan vastaavaa työtä 
 
     *** 

17. Mitä myönteisiä puolia Jukan työssä oli?
  A Siitä maksettiin yllättävän reilusti 
  B Se antoi hyvän kielitaidon 
  C Sen kautta sai mukavia kavereita 

     *** 

18. Miten Janikan työ lähti alkuun?
  A Hänen annettiin rauhassa tutustua työhön 
  B Hänestä työ tuntui aluksi tylsältä 
  C Hän sai henkilökohtaista työhönopastusta

     *** 

19. Mitä Janika sanoo työtehtävistään?
  A Hän oppi kaikki tehtävät nopeasti  
  B Työssä tuli harvoin ongelmia  
  C Hän opetteli asioita sisukkaasti

     *** 

20. Mitä Janika totesi kesätyöstään? 
  A Häntä harmitti vapaa-ajan vähyys
  B Hän iloitsi uusista tiedoistaan ja taidoistaan 
  C Vastoinkäymiset jäivät painamaan hänen mieltään

     ***



IV   Tulinen rakkaus

Kuulet tämän osan vain kerran, jaksotettuna. 

21. Mitä Kari toteaa miesten chiliharrastuksesta?
  A Useimmat eivät suhtaudu siihen vakavasti
  B Joillekin se on lyhytaikaista huvia
  C Moni jää siihen koukkuun

     ***

22. Millaista chilien kasvattaminen on Samuelin mielestä?
  A Siinä tuntee itsensä yksinäiseksi
  B Se palkitsee lopulta harrastajansa
  C Se tulee ajan mittaan kalliiksi

     ***

23. Miksi monet haluavat viljellä chilinsä itse?
  A Oman ruukun chili maistuu parhaimmalta
  B Kauppojen chili on liian kallista
  C Kotimaista chiliä on vaikea löytää kaupasta

24. Miten chilien viljelyssä onnistuu?
  A Käsittelemällä taimia varovasti
  B Noudattamalla tiettyjä perusohjeita
  C Kasvattamalla taimet kasvihuoneessa

     ***

25. Mitä haastattelun lopussa todetaan chilistä?
  A Se on etenkin nuorten suosiossa
  B Se on tullut tänne jäädäkseen
  C Se on syrjäyttänyt perinteiset mausteet 

     ***



V   Uutisia

I sista delen av provet får du höra fem nyheter. Du hör varje nyhet 
två gånger efter varandra. Efter varje avsnitt ska du svara kort på 
frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av 
svarsblanketten för språkproven.

a) Hur ser det nya konstverket ut och vilket slags material är det  
 gjort av?
     ***

b) Hur väckte Laitilas stadsdirektör uppmärksamhet på marknaden?

     ***

c) Vad har filmen Napapiirin sankarit fått pris för? (2 saker)

     ***

d) Varför reser fotoklubben runt i olika länder och vad är   
 annorlunda i Nådendal jämfört med andra ställen?

     ***

e) Hur ser arbetsfördelningen ut mellan bäverföräldrarna?

     ***



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.
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