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Fontos tudnivalók 
 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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KÄÄNNÄ SIVUA! 
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TEHTÄVÄ 1 
Lue seuraava satu ja etsi selityksiä tai synonyymejä sadun sanoille tekstin lopussa olevasta 
listasta. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 

 
 

KURJET JA KILPIKONNA 
Kiinalainen satu 

 
Olipa kerran kaksi onnellista kurkea ja kilpikonna, jotka elivät samalla järvellä. Ne olivat 
kaikki ystäviä keskenään, kunnes eräänä vuonna tuli kaamea kuivuus. Moneen kuukauteen ei 
satanut pisaraakaan, ja maa muuttui ruskeaksi ja rutikuivaksi. Järvi vain kutistui, kunnes 
kurjet eivät enää mahtuneet kisailemaan siinä. Lopulta ne päättivät jättää järven ja lähteä 
etsimään uutta kotia. Niinpä niiden oli sanottava hyvästit ystävälleen kilpikonnalle. 

”Rakas ystävä”, ne sanoivat. ”Meidän on lähdettävä täältä ja mentävä Taivaalliselle 
järvelle. Hyvästi. Me toivomme sinulle kaikkea hyvää.” 

”Luulin, että olemme ystäviä. Aiotteko jättää minut tänne?” kilpikonna koetti estellä. 
”Hyvä on sitten, minä menen omaan taivaaseeni, missä ystävät välittävät toisistaan ja pysyvät 
yhdessä.” 

”Meillä ei ole muuta mahdollisuutta”, vastasivat kurjet. ”Me kuolemme, jos jäämme 
tänne päiväksikin.” 

”Odottakaa, minä sain ajatuksen”, sanoi toinen kurjista. ”Ehkä voimme ottaa 
kilpikonnan mukaamme!” 

”Olkaa niin kilttejä”, pyysi kilpikonna anovasti. 
”Mutta sinun on tehtävä niin kuin minä käsken”, jatkoi kurki. ”Me otamme vahvan 

kepin. Sinä puret keppiä keskeltä ja me kurjet pidämme kepin päistä nokillamme. Et saa avata 
suutasi koko matkan aikana, tapahtui mitä tahansa!” 

”Helppo juttu”, sanoi kilpikonna. ”Lähdetään matkaan!” 
Ja niin kolme ystävystä olivat pian ilmassa matkalla kohti valtamerta. Kun ne olivat 

ylittämässä pientä kaupunkia, joku mies sattui katsomaan taivaalle ja huusi: ”Katsokaa noita 
kurkia! Kilpikonnan täytyy olla tosi nokkela, kun se on saanut nuo tyhmät kurjet kuljettamaan 
itseään noin kauas.” 

Kurjet eivät olleet kuulevinaan loukkaavia sanoja, mutta kilpikonna oli haljeta 
ylpeydestä, ”Jo vain, minä olen aika nokkela!” se ajatteli. 

Vähän myöhemmin ne ylittivät pellon, jolla oli lapsia poimimassa teenlehtiä. Yksi 
lapsista huusi: ”Katsokaa lentävää kilpikonna! Nuo kurjet taitavat olla aika nokkelia, kun ne 
ovat keksineet kuljettaa noin tyhmää eläintä mukanaan!” 

Kurjet eivät olleet kuulevinaan lasten kehuja, ne vain jatkoivat lentämistä. Mutta 
kilpikonna suuttui ja karjui: ”Senkin tyhmät tenavat!” 

Hetkeä myöhemmin se syöksyi maahan. 
(Lähde: Alex, B. Satujen viisaat eläimet. Sley-kirjat Oy, 1999.) 
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0) kisailla      A) vihastua 

1) pisara      B) kerätä yksitellen 

2) kutistua      C) lasta tarkoittava arkikielinen sana 

3) keppi      D) muuttua pienemmäksi 

4) nokkela      E) olla erittäin tyytyväinen itseensä 

5) haljeta ylpeydestä    F) fiksu 

6) poimia      G) leikkiä 

7) suuttua      H) tippa (vettä) 

8) tenava  I) puun oksa tai muu pitkähkö esine 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraavat tekstit, jotka ovat otteita tiedelehden vastauksista lukijoiden kysymyksiin. Etsi sitten 
tekstin lopussa olevasta listasta vastauksiin kuuluva kysymys. Sinulle on annettu malli. Huom.: 
listassa on yksi kysymys, jota ei tarvita! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
(0) Syy voi olla rakenteellinen, kuten kielen liikkeitä rajoittava kireä kielijänne, hampaiden väärä asento 
tai sijainti tai suulakihalkio, tai motorinen, eli ääntöelimistöä ei pystytä käyttämään oikein. 

Yleensä ongelma poistuu, kun ääntämistekniikkaa harjoitellaan. 
(Lähde: tieku.fi; 2.9.2015) 

 
(9) Pysyvistä kuvista, jotka on tehty pistelemällä ihoon väriä tai värejä, ei pääse helposti arvitta eroon. 
Sen lisäksi, että tatuointeja leikataan pois, niitä häivytetään laserilla. 

Käytössä on eri tekniikoita, jotka hajottamalla värejä haalistavat kuvaa. Värien rippeet 
poistuvat elimistöstä. 

Pastellivärejä on vaikea eliminoida, sillä ne sisältävät valoa heijastavaa vaaleaa pigmenttiä: 
titaanivalkoista. Vihreän, sinisen ja osittain keltaisen laserhäivytystä hankaloittaa vastaavan 
aaltopituuden puuttuminen. 

(Lähde: tieku.fi; 20.7.2015) 
 
(10) Yhtenäisempi ajanmääritys tuli tarpeelliseksi rautateiden yleistyessä, kun tarvittiin yksiselitteinen 
tapa ilmoittaa junan saapumisaika. Suurissa maissa ei ollut järkevää käyttää samaa aikaa koko maassa, 
koska silloin virallinen aika olisi poikennut liikaa paikallisesta auringon mukaisesta ajasta. 

Kanadalainen rautatieinsinööri Sandford Fleming ehdotti 1876 kompromissina 24 
aikavyöhykkeen käyttöönottoa. 1884 Washingtonissa Yhdysvalloissa pidetyssä konferenssissa 
maapallo jaettiin 24:ään noin 15 pituusasteen levyiseen aikavyöhykkeeseen. 

(Lähde: tieku.fi; 29.6.2014) 
 
(11) Ihmisen yksilöllinen haju muodostuu uloshengitysilman sisältämistä ja ihosta erittyvistä 
orgaanisista aineista. Hajuun vaikuttaa osaksi perimä, ja osaksi se riippuu ravintotottumuksista ja 
alkoholin käytöstä. Naisten ominaishajua voivat muuttaa myös kuukautiskierto ja raskaus. 

Malariahyttysillä tehdyissä kokeissa on havaittu, että niitä houkuttelevat erityisesti raskaana 
olevat ja olutta nauttineet. Lisäksi malariahyttysiä kiinnostaa hapanimelä jalkahien lemu. 

(Lähde: tieku.fi; 20.7.2015) 
 
(12) Kaakaopuun siemenjauhe sisältää muun muassa teobromiinia, joka piristää kofeiinin tavoin. 
Ihmiselle tämä keskushermostoon vaikuttava yhdiste on käytännössä harmiton niinä määrinä, joita 
tavallisesti suklaata syötäessä saadaan, mutta koirille ja kissoille se on myrkkyä. 

Vaikka kerta-annokset olisivat melko pieniä, on olemassa vaara, että teobromiinia kertyy 
koiran elimistöön, sillä sen aineenvaihdunta hajottaa sitä paljon hitaammin kuin ihmisen. Lievän 
teobromiinimyrkytyksen oireita ovat oksentaminen, ripuli, nopea syke, tihentynyt virtsaamistarve, 
lihasten velttous ja levottomuus. Vakava myrkytys voi aiheuttaa hengenvaarallisia hengitys- ja 
rytmihäiriöitä. 

(Lähde: http//tieku.fi; 28.12.2014) 
 
(13) Revontulia nähdään eniten maapallon kummankin magneettinavan ympäristössä niin sanotuilla 
korkeilla leveysasteilla, kun taas kääntöpiirien välisellä alueella ne ovat suhteellisen harvinaisia. 

Varsinaiset revontulivyöhykkeet kulkevat rengasmaisesti noin 3 000 kilometrin päässä Maan 
pohjoisesta ja eteläisestä magneettinavasta. Ne sijoittuvat pääosin 60. ja 75. leveyspiirin väliin.  

Kun aurinkotuuleksi kutsutut varautuneet hiukkaset aiheuttavat huomattavia häiriöitä 
magnetosfäärissä, revontulet yleistyvät napapiirien ulkopuolella. Silloin ne ovat mahdollisia jopa 
päiväntasaajan tienoilla. 

(Lähde: http//tieku.fi; 11.3.2012)  
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(14) Maito sopii kaikille. Imeväisiässä. Sen sijaan maailman aikuisväestöstä vähemmistö sietää 
tavallista lehmänmaitoa. Syynä on maitosokeri eli laktoosi, jonka hajottamiseen elimistö tarvitsee 
laktaasientsyymin. Sen tuotanto ohutsuolessa lakkaa useimmilla ihmisillä imeväisiän jälkeen. 
Maailmalla laktoosi-intoleranssi on siis pikemminkin sääntö kuin poikkeus. 

Eurooppa on poikkeus säännöstä. Suurimmalla osalla eurooppalaisista on geenimuunnos, 
jonka seurauksena heidän elimistössään laktaasientsyymin tuotanto jatkuu läpi elämän. Suomalaisista 
maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ”poikkeavia” eli laktoosia sietäviä on noin 83 prosenttia. 

(Lähde: http//tieku.fi; 6.5.2014) 
 
(15) Yhden teorian mukaan puhkeava ilmapallo pamahtaa, koska sen sisällä kovassa paineessa ollut 
ilma laajenee nopeasti. 

Texasin yliopiston tutkimus sen sijaan viittaa siihen, että ääni syntyy, kun pallon kumi 
repeytyy ääntä nopeammin. Repeytymisestä syntyvä paineaalto tuottaa samanlaisen yliäänipamauksen 
kuin ääntä nopeammin lentävä lentokone. Ääni on kova, koska aalto kokoaa eri aikana syntyneitä 
paineaaltoja.         (Lähde: http//tieku.fi; 21.5.2015) 
 
(16) Koti-ikävä yllättää helposti, jos joulun aikaan joutuu olemaan kaukana kotoa. Kaikkein pisin 
kotimatka on niillä, jotka sattuvat työskentelemään esimerkiksi avaruussukkulassa tai kansainvälisellä 
avaruusasemalla. 

Vaikka avaruuslennoilla ja -asemilla on tiukka aikataulu, ei joulua silti ole täysin sivuutettu. 
Ensimmäisinä joulua viettivät avaruudessa Apollo 8:n astronautit, jotka kiersivät Kuuta jouluaattona 
1968. Kuuselle tai lahjoille ei ollut tilaa, mutta astronautit saivat lähettää terveiset perheilleen, ja he 
lukivat vuorotellen ääneen Raamatun luomiskertomusta.  

Avaruusasemilla on enemmän tilaa kuin kuuraketissa, joten niillä on voitu järjestää 
kaikenlaista pientä hupia. Vuonna 1973 Skylab 4 -aseman astronautit rakensivat joulupuun tyhjistä 
elintarviketölkeistä. Viime vuosina taas Kansainvälisen avaruusaseman ISS:n miehistö on antanut 
toisilleen lahjoja. Ne on jopa vienyt itse joulupukki, joka on käynyt asemalla varusteita toimittavan 
avaruussukkulan kyydissä.       (Lähde: http//tieku.fi; 3.12.2014) 
 
A) Kuka houkuttelee eniten hyttysiä? 

B) Mistä ässävika johtuu? 

C) Kuka sietää laktoosia? 

D) Voiko revontulia esiintyä lähellä päiväntasaajaa? 

E) Vietetäänkö avaruudessa joulua? 
F) Miten tatuointi poistetaan? 

G) Miten astronautit pysyvät terveinä? 

H) Miksi ilmapallo paukahtaa puhjetessaan? 

I) Milloin aikavyöhykkeet keksittiin? 

K) Miksi koiralle ei saa antaa suklaata? 
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TEHTÄVÄ 3 
Lue seuraava teksti jääkiipeilijän (Paulin) blogista! Vastaa sitten kysymyksiin tai täydennä 
lauseet valitsemalla oikea vaihtoehto tekstin perusteella. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon! 
 

 
Jääkiipeilyn World Cup-kiertueelle osallistuminen on ollut yksi mun pitkäaikaisimmista 
haaveista. 

Se kävi mulla ensimmäisen kerran mielessä jo yli seitsemän vuotta sitten, mutta mulla 
ei ollut silloin minkäänlaisia taloudellisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Ja vaikka joku olisi 
silloin tarjoutunutkin auttamaan, en olisi silti varmaan uskaltanut. Mutta mä herkuttelin pitkään 
sillä haaveella, ja mietin, että millaistakohan se olisi, laittaa numerolappu selkään, ja saada yksi 
ainoa mahdollisuus onnistua. 

Vuosi sitten minä, Mira ja Enni teimme kuitenkin päätöksen osallistumisesta. Matka 
tähän pisteeseen, missä meillä on nyt kaksi osakilpailua takanapäin, on ollut pitkä, mutta 
helvetin antoisa. 

Saas-Feen osakilpailua edeltänyt päivä oli rehellisesti sanoen mun tähänastisen elämäni 
jännittävin päivä. Ei siis sen takia, että silloin olisi tapahtunut yhtään mitään, vaan koska mua 
jännitti niin paljon. Meitä kaikkia jännitti. Meitä oli neljä: minä, Mira, Enni ja Abe, ja meillä 
kaikilla oli sama tilanne edessä. Ensimmäinen osakilpailu ikinä, ensimmäisinä suomalaisina 
ikinä. Kellään ei ollut mitään hajua siitä, miten seuraava päivä päättyisi. Mä pelkäsin, että mä 
en ollut yhtään tajunnut sitä tasoa, millä siellä kiivetään, ja että mä en pääsisi starttiotteista irti. 

Toki mä olin katsonut tuntikaupalla videoita aiemmista kisoista, ja opetellut uusia 
tekniikoita niiden perusteella. Toki mä tiesin, että mun treenaaminen oli myös valmistanut mua 
vain ja ainoastaan tätä varten. Mutta vaikka mä olin käyttänyt treenaamiseen kuukausikaupalla 
aikaa, mä en voinut tietää miten hyvin se mun harjoittelu tulisi toimimaan täällä. Kukaan 
Suomessa ei tiennyt, mitä siellä pärjääminen vaati. 

Mua nolotti se mun stressaaminen - koska ajattelin olevani sen verran kokenut, ettei 
mun tarttis stressata näin paljoa. Olin mä ennenkin menettänyt yöunet seuraavan päivän takia, 
kun pelotti liikaa. Mutta tää jännittäminen oli erilaista. Eihän mulla varsinaisesti mitään 
pelättävää ollut - mutta mun piti oikeasti onnistua sataprosenttisesti, ja kyetä hyödyntämään 
kaikki se mitä olin ikinä oppinut. 

Meillä kaikilla oli valtava kasa avoimia kysymyksiä, joihin tuli vastaus vasta siinä 
vaiheessa, kun köysi oli jo sidottu valjaisiin ja jokaisen ensimmäinen suoritus oli jo menossa… 

(Lähde: http://www.rollomixed.com) 
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(0) Jääkiipeilyn World Cup… 

A) oli ollut Paulin lapsuuden unelma. 
B) on erittäin pitkä kisa. 
C) koostuu useista osakilpailuista. 

 
(17) Miksi Pauli ei osallistunut kilpailuun seitsemän vuotta sitten? 

A) Koska hän ei olisi voinut tienata kilpailusta rahaa. 
B) Koska hänellä oli liian vähän itseluottamusta. 
C) Koska hän herkutteli liikaa. 

 
(18) Kuinka moneen osakilpailuun Pauli on osallistunut? 

A) Ei yhteenkään. 
B) Yhteen. 
C) Kahteen. 

 
(19) Miksi osallistuminen jääkiipeilyn World Cup:iin oli erikoista? 

A) Koska Paulin lisäksi oli vain kolme kiipeilijää. 
B) Koska kilpailuun ei ollut aikaisemmin osallistunut suomalaisia. 
C) Koska kukaan ei tiennyt, miten siellä kiivetään. 

 
(20) Miten Pauli oli valmistautunut kisoihin? 

A) Hän oli opetellut uusia tekniikoita videoista. 
B) Hän oli käyttänyt kaikki vapaa-aikansa harjoitteluun. 

 C) Hän oli käynyt kaupoissa ja hankkinut hyviä välineitä. 
 
(21) Paulin mielestä jännittäminen ennen Saas-Feen osakilpailua… 

A) oli täysin normaalia, koska hän stressaa aina. 
B) oli ymmärrettävää, koska edellä oli vaarallinen kilpailu. 
C) oli itse asiassa tarpeetonta. 

 
(22) Pauli pelkäsi… 

A) ettei hän saa tarpeeksi unta. 
B) että hän loukkaantuu kilpailussa. 
C) ettei hän pysty suoriutumaan niin hyvin kuin haluaisi. 
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TEHTÄVÄ 4 
Lue seuraava ote matkapuhelimen käyttöohjeista! Vastaa sitten kysymyksiin muutamalla sanalla. 
Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon! 
 
 
 
Suojaus ja tunnusluvut 
 
Oletko koskaan miettinyt, mihin puhelimen erilaisia koodeja tarvitaan?  
 
PIN-koodi (4–8 numeroa) Tämä suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai se on 

annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää.  
Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun 
puhelimeen kytketään virta. 
Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet 
unohtanut koodin, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan. 
Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin 
lukitus on avattava PUK-koodilla. 

PUK Tätä tarvitaan PIN-koodin lukituksen avaamiseen.  
Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota 
yhteys verkkopalvelun tarjoajaan. 

Suojakoodi (lukituskoodi, salasana) 
(vähintään 4 numeroa) 

Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta 
käytöltä.  
Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämääsi 
suojakoodia.  
Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa 
erillään puhelimesta.  
Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on 
vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki 
puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.  
Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen 
myyjältä. 

IMEI-koodi Verkko tunnistaa kelvolliset puhelimet tämän avulla. 
Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun 
puhelimen. Saatat tarvita koodia myös Nokia Care -
palveluja käyttäessäsi.  
Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä *#06#. 

 
Vaihda salasana  
Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > 
lukitusnäyttö > vaihda salasana. 
 
Vaihda PIN-koodi  
 
Jos SIM-kortin mukana on toimitettu oletus-PIN-koodi, voit parantaa suojausta vaihtamalla koodin.  

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET.  

2. Pyyhkäise kohtaan sovellukset ja napauta kohtaa puhelin.  

3. Napauta kohtaa vaihda SIM-kortin PIN-koodi. PIN-koodin pituus voi olla 4–8 numeroa. 
(Lähde: https://www.jyu.fi) 
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(0) Mikä on PIN-koodin maksimipituus?  

___________8 numeroa______________ 

(23) Milloin PIN-koodin lukitus menee päälle? 

__________________________________ 

(24) Mistä saat apua, jos sinulla ei ole PUK-koodia? 

__________________________________ 

(25) Voiko salasanassa olla 4 numeroa? 

__________________________________ 

(26) Miten suojakoodi täytyy säilyttää, jotta se olisi turvassa? 

__________________________________ 

(27) Mitä tapahtuu, jos näppäilet puhelimeen *#06#? 

__________________________________ 

(28) Mistä täytyy pyyhkäistä aloitusnäytössä, jotta kohta KAIKKI ASETUKSET löytyy? 

__________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
      6  



Finn nyelv 
emelt szint 

1713 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 12 / 12 2017. október 25. 

Azonosító 
jel: 

               

  
 
 
 
 
 
 

  pontszám 
  maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 

1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 6   
4. feladat 6  
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 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 50 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
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Fontos tudnivalók 
 

 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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KÄÄNNÄ SIVUA!  
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TEHTÄVÄ 1 
Lue seuraava teksti ja täydennä se listassa olevilla tekstin yhtenäisyyttä luovilla 
sanoilla/ilmauksilla. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 

 

Huuliharppukvartetti Sväng 

Sväng on suomalainen huuliharppuyhtye, (0) ... perustettiin vuonna 2003.  
(1) ... julkaisi ensilevynsä ’Sväng’ seuraavana vuonna. Kvartetin ilmaisuvoimainen ja 
monipuolinen huuliharppumusiikki saavutti nopeasti kulttimaineen Suomessa ja ulkomailla. 
Sväng on asettanut huuliharppumusiikin riman uudelle tasolle (2) ... ohjelmistollaan ja (3) ...  
omintakeisella instrumenttien käytöllään. Reilun 10 vuoden mittainen kansainvälinen ura 
on ihastuttanut sekä yleisön että huuliharpun ammattilaiset ympäri maailman. Yhtyeen 
musiikki vakuuttaa taiturillisuudellaan ja viihdyttävyydellään sekä repertuaarillaan. Sväng on 
osoittanut, (4) ... tämän ulkoisesti vaatimattoman instrumentin mahdollisuudet ovat rajattomat. 

Kuinka Svängismi yhdistyy Sibeliuksen ikonisiin sävellyksiin? Vuonna 2010 
huuliharppukvartetti Sväng teki tilaustyönä Ranskaan konserttisarjan ”Sväng plays Chopin”. 
La Folle Journée -festivaalin puitteissa tehdyn 14 konsertin kiertueen klassinen yleisö oli 
sekä innoissaan että hämillään. 

(5) ... jäi itämään ajatus, että jonain päivänä Sväng vielä soittaa omaa kansallissäveltäjäänsä 
Sibeliusta. Sibeliuksen juhlavuosi 2015 tarjosi oivan hetken toteuttaa pitkäaikainen haave, joka 
osoittautui myös valtavaksi haasteeksi: kuinka sovittaa suomalaisten tuntemat ikoniset 
orkesteriteokset neljälle huuliharpulle? Sväng ei halunnut tehdä yksinkertaistuksia, 
hittipotpuria tai musiikillista vitsiä, (6) ... tuoda kuuluviin uuden sointivärin, mahdollisuuden, 
(7) ... Sibelius ei voinut kuvitella. 

Chopinin sovittaminen oli ”vain” pianopartituurin avaamista, (8) ... nyt olivat kyseessä 
Sibeliuksen suuret orkesteriteokset: Karelia-sarja, Lemminkäisen kotiinpaluu, Andante 
festivo… (9) ...  Sväng löysi teoksista aimo annoksen pelimannihenkeä, ja Sväng sai 
Sibeliuksen kuulostamaan omaltaan. 

Sväng plays Sibelius -levy julkaistiin Suomessa 2.12. Musiikkitalon konsertin yhteydessä, (10) 
... Sibeliusta on esitetty jo Itävallassa, Saksassa, Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Japanissa. 

(Lähteet: www.svang.fi, www.wikipedia.fi) 
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A) vaan 
B) toiseksi 
C) lopulta 
D) mutta 
E) että 
F) jota 
G) joka 

H) ensinnäkin 
I) minkä jälkeen 

K) se 
L) tuolloin 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue teksti Kalevalan vietnamintaja Bui Viet Hoasta. Pane sulkeissa annetut verbit oikeaan 
muotoon. Ota huomioon rektiot, tempukset (myös liittomuodot) ja modukset! Sinulle on 
annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 

 

Vietnamin eepoksen tekijä Bui Viet Hoa (0) on käyttänyt (käyttää) suuren osan 

elämästään  Kalevalan  ja kalevalaisen runokulttuurin tunnetuksi tekemiseen omalle 

kansalleen. Hän opiskeli 1980-luvulla Budapestin Yliopistossa Unkarin kirjallisuutta. 

Sivuaineekseen hän (11) ________________________ (valita) suomen kielen. Vanhan 

Kalevalan juhlavuonna 1985 Unkarissa Suomen kansalliseepos oli monella tavoin esillä. Hän 

kiinnostui siitä niin paljon, että päätti lähteä (12) ________________________ (tutustua) 

Suomeen. Hänet (13) ________________________ (hyväksyä) ulkomaalaisille tarkoitetun 

kielikurssin opiskelijaksi ja kesällä 1986 hän tulikin Suomeen. Tällä matkallaan hän vieraili 

myös Kuhmossa, jossa häntä (14) ________________________ (innostaa) (15) 

________________________ (kääntää) Kalevala vietnamiksi. Tuo käännöstyö toteutui. 

Käännösvalikoima Kantelettaren runoista valmistui vuonna 1990 ja koko Kalevalan 

vietnaminnos vuonna 1994. Se (16) ________________________ (valita) maassaan vuoden 

parhaaksi käännöskirjaksi. Muutama vuosi myöhemmin Bui Viet Hoa teki vielä lapsille 

tarkoitetun vietnamilaisen Kalevalan. Lisäksi hän (17) ________________________ 

(toimittaa) ja (18) ________________________ (kääntää) vietnamiksi laajan kaksiosaisen 

Suomen kirjallisuuden antologian. 

   Kalevalan käännösprosessin aikana Bui Viet Hoalle (19) ________________________  

(järjestää) käyntejä Vienan runokyliin. M. A. Castrénin jälkeen hän oli ensimmäinen Kalevalan 

kääntäjä, joka vieraili Vienassa. Käännöstyön aikana hän tutustui tarkoin niihin metodeihin, 

joilla Elias Lönnrot (20) ________________________ (luoda) kaikki viisi erilaista Kalevala-

versiotaan. 

   Käännöstöidensä ohessa Bui Viet Hoa (21) ________________________ (ehtiä) väitellä 

Budapestissa tohtoriksi kalevalamittaisen kansanrunouden ja vietnamilaisen Muong-kansan 

mytologian eroista ja yhtäläisyyksistä. 
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Väitöskirjan (22) _______________________ (valmistua) Bui Viet Hoa tarttui vielä 

suurempaan haasteeseen. Hän ryhtyi (23) ________________________ (tehdä) Vietnamille 

omaa eeposta, jonka mallina olivat Kalevalan syntyprosessi ja Elias Lönnrotin käyttämät 

metodit. Kansanrunoeepoksen tekeminen vei seitsemän vuotta. Eepos, joka sai nimekseen 

Monin ja Manin lapset, (24) ________________________ (julkaista) vuonna 2008 

Vietnamissa. Bui Viet Hoa (25) ________________________ (käyttää) eepoksessa Vietnamin 

eri kansojen mytologioita siten, että mahdollisimman moni eeposta lukeva löytää siitä jotakin 

omaan perinteeseensä kuuluvaa. 
(Lähteet: http://kalevalaseura.fi/kalevalaseurasta/palkinnot/eepospalkinto/bui-viet-hoa/, 

http://www.juminkeko.fi/vietnam/index.php?site=tausta) 
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TEHTÄVÄ 3 
Lue seuraava teksti ja valitse sopiva sana alhaalla olevista sanoista. Kirjoita taulukkoon A-, 
B-, C- tai D-kirjain. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

 

(0) ... Pertti Torstilan mansikkapaikka Unkarissa 

 

Tonava lipuu halki koko Euroopan, mutta ei virtaa minkään toisen kaupungin kohdalla (26) ... 
majesteettisena kuin Budapestissa. Unkarin pääkaupunki henkii historiansa suuruutta. En 
ihmettele, että Itävallan keisarinna ja Unkarin kuningatar Elisabet halusi viettää vapaa-aikansa 
mieluummin Budapestissa kuin Wienissä. Sain diplomaattina edustaa Suomea tässä 
suurkaupungissa kommunismin kaudella 1976-1978 ja vapautumisen jälkeen suurlähettiläänä 
vuosina 1992-1996. Silti minun mansikkapaikkani Unkarissa on kaupunki nimeltä Pécs. 

Kävin Pécsissä ensimmäisen kerran vuonna 1977. Sen jälkeen olen ollut siellä (27) ... enkä ole 
kyllästynyt. Pécsin mansikoista (28) ... ovat rohkeat pécsiläiset, suuri Suomi-harrastus, 
uskomaton historia Euroopan ja Lähi-Aasian kulttuurien risteyksessä, musiikki, ruoka ja viini, 
Mecsekin vuoristo ja ilmaa talvellakin lämmittävä Adrianmeren tuuli. Kulttuurien sulatusuuni 
Pécs sai vuonna 2010 ensimmäisenä unkarilaisena kaupunkina (29) ... kunnian olla Euroopan 
kulttuuripääkaupunki. 

Unkarista ei löydy toista yhtä monipuolista Suomi-osaajaa kuin Pécs ja pécsiläiset. Osaamisen 
takaavat yliopisto ja fennougrismi, laajat ystäväpiirit, maan vanhin (1956) 
ystävyyskaupunkisuhde Lahden kanssa, suuryritykset Nokia ja Elcoteq ja Suomen 
kriisinhallintajoukkojen IFOR-huoltoleiri Jugoslavian sodan aikana. Ystävyyssuhdetta lujittaa 
suomalaistunut Geresdlakin kylä ja suomalaisten viinitarhat maaseudulla. 

Majoittukaa Szent György Fogadóon ja nauttikaa keittiön unkarilaisherkkuja. Villányin ja 
Szekszárdin viinit valtaavat maailmaa. Ostakaa konserttilippu uuteen kulttuuritaloon, Kodály 
Központiin, ja kuunnelkaa kuinka Tibor Bogányi johtaa Pécsin filharmonikkoja. Väliajalla 
voitte jututtaa tätä miestä, joka puhuu täydellistä suomea. Suunnatkaa kulkunne keskustan (30) 
..., Király utcalle, jatkakaa reittiänne Csontváryn ja Vasarelyn museoihin ja Zsolnayn 
entisöidylle posliinitehtaalle. Zsolnayn Art Nouveau -tuotteet, vihreä posliini ja värikkäät 
kattokeramiikat valloittivat maailman 1800-luvulla. Zsolnay oli Itävalta-Unkarin suurin 
liikeyritys. Kierroksen päätteeksi avatkaa Pécsin nelitornisen katedraalin ovi henkeä salpaavaan 
kirkkosaliin. Siellä on hyvä hiljentyä miettimään Unkarin kohtaloita, nähtyä ja elettyä, 
mennyttä ja tulevaa. 

Pertti Torstila 
(Lähde: www.finland.hu; juttu on alun perin ilmestynyt Suomi-Unkari-lehdessä 3-2015) 
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(0) A) Suurlähettiläs   B) Suurlähettilään 
 C) Suurlähettiläänä   D) Suurlähettiläästä 
 
(26) A) yhtenä    B) yhdellä 
 C) yhtä    D) yhdessä 
 
(27) A) kymmenen kerta   B) kymmenes kerran 
 C) kymmenen kerran   D) kymmeniä kertoja 
 
(28) A) makeita    B) makeimpia 
 C) makeisimpia   D) makeimmista 
 
(29) A) ansaitseman   B) ansaittunsa 
 C) ansaitsemansa   D) ansaitsemattoman 
 
(30) A) viehättävästi entisöidylle kävelykadulle 
 B) viehättävälle entisöidylle kävelykatulle 
 C) viehättävästi entisöityyn kävelykatuun 

D) viehättäväksi entisöidyksi kävelykadulle 
 
 
 
 

0. 26. 27. 28. 29. 30. 
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TEHTÄVÄ 4 
Pane sulkeissa annetut sanat oikeaan muotoon. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä 
kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Äitiyspakkaus 

 
BBC:n uutinen pahvilaatikossa nukkuvista (0) suomalaisvauvoista  (suomalaisvauva) 

nousi BBC:n kaikkien aikojen (31) ____________________________ (somehitti). Kesäkuussa 

2013 julkaistua uutista on luettu kymmenen miljoonaa kertaa ja se on jaettu yli miljoona kertaa, 

BBC kertoo. 

Suomalaisille (32) ____________________________ (äiti) on  jo vuodesta 1937 jaettu 

ilmainen äitiyspakkaus. Äitiyspakkaus on säilyttänyt suosionsa vielä tänäkin päivänä. Viime 

vuosien aikana sisältöä on modernisoitu paljon. (33) ____________________________ 

(mielipide) on toki monia ja aina sisältö ei ole vastannut kaikkien odotuksia. 

Äitiyspakkauksessa on vauvan vaatteita ja hoitotarvikkeita. Äitiyspakkausta uudistetaan 

vuosittain mm. asiakaspalautteen perusteella. Tuotevalikoima säilyy pitkälti samanlaisena, 

mutta esimerkiksi tekstiilien värit ja kuosit vaihtelevat ja pakkaukseen valitaan myös täysin 

uusia tuotteita. Kela ei voi myydä äitiyspakkausta, sillä se ei ole kaupallinen tuote. 

Monilapsiset perheet saavat äitiysavustuksen moninkertaisena. Jos saat samalla kertaa 

useampia lapsia, äitiysavustustasi korotetaan niin, että saat toisesta lapsesta kaksi, kolmannesta 

kolme jne. äitiysavustusta. Voit valita, otatko avustukset  

(34) ______________________ (pakkaus), rahana tai (35) _______________________ (ne) 

yhdistelmänä. 

Vuoden 2016 äitiyspakkauksessa on yhteensä 56 tuotetta. Erityistä kiitosta sai sinisävyinen 

makuupussi ja uutena tuotteena vanhempien toiveesta mukaan otettu unileluna käytettävä 

suloinen pupu. 

 

Toivottavasti idean perusajatus on kopioitunut ja muuallakin hyödynnetään ideaa ja saadaan 

äidit terveydenhuollon piiriin. Sehän on suomalaisen äitiyspakkauksen perusidea. 
(Lähteet: www.yle.fi, www. kela.fi, www.lastenvaate.fi, www.mtv.fi) 
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  pontszám 
  maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 15   
3. feladat 5   
4. feladat 5  

Feladatpont összesen 35   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Finn nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1713 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

FINN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2017. október 25. 14:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
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Fontos tudnivalók 
 

 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 

 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
 
 
Ylioppilastutkinto – suomen kieli – ylin taso 
 

Tervetuloa! Nyt alkaa suomen kielen ylioppilaskokeen puheenymmärtämisosa. Kokeessa on 

kolme tehtävää. Kuulet kolme tekstiä. Kuulet ne kaksi kertaa. Teksteihin liittyvät tehtävät ovat 

vihkossa.  

 Jokainen teksti alkaa musiikilla. Musiikin jälkeen kuulet tehtävien ohjeet. 

 Sitten sinulla on vähän aikaa lukea kysymykset läpi. 

 Sen jälkeen kuulet koko tekstin ensimmäisen kerran. 

 Sitten sinulla on vähän aikaa vastata kysymyksiin. 

 Sen jälkeen kuulet tekstin toisen kerran. 

 Lopussa sinulla on taas aikaa tarkistaa vastauksesi. 

Muista, että jokaisen tehtävän alussa on malli. 

Koe kestää 30 minuuttia. 

Onnea kokeeseen! 
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TEHTÄVÄ 1  
Kuulet tekstin, jossa toimittaja ja projektikoordinaattori Tuula Ikonen puhuvat. Kuulet 
tekstin kaksi kertaa. Sinun tehtäväsi on täydentää lauseita. Kirjoita taulukkoon A-, B-, C- tai 
D-kirjain. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä 
kirjoita harmaaseen taulukkoon.  
 
 
 
 

(0) Joukko … halusi kokeilla, mitä voisi rakentaa jäästä. 
A) suomalaisia historian opettajia 
B) hollantilaisia tekniikan opiskelijoita 
C) hollantilaisia rakennustaiteen harrastajia 
D) unkarilaisia kielten opiskelijoita 
 

(1) Rakentajat valitsivat Juuan, koska Juuka talvella … 
A) ei ole kovin kylmä paikka 
B) on hyvin mukava kylä 
C) on hyvin kylmä paikka 
D) ei ole ruma kaupunki 
 

(2) Jääkirkon mallina oli … 
A) Pyhän Pietarin kirkko Roomassa Italiassa 
B) Sagrada Familian katedraali Madridissa Espanjassa   
C) Sagrada Familian katedraali Barcelonassa Espanjassa 
D) Notre Damen tuomiokirkko Pariisissa Ranskassa 
  

(3) Joulukuussa saapui … rakentamaan kirkkoa. 
A) 90 opiskelijaa eri puolilta maailmaa 
B) 80 opiskelijaa eri puolilta Eurooppaa 
C) 80 opettajaa Euroopan Unionista 
D) 18 oppilasta samasta koulusta 
 

(4) Kirkon tornit näyttivät … , kun ne oli päällystetty pykriitillä. 
A) aivan suklaalta 
B) melkein sokerilta 
C) jääpuikoilta 
D) aivan upeilta 

 
(5) Talkoolaiset tekivät töitä …. 

A) neljä päivää ja yötä 
B) neljännellä viikolla 
C) neljä viikkoa päivällä ja yöllä 
D) neljätoista päivää 
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(6) Sitten … , ja rakentaminen piti lopettaa. 

A) ilma kylmeni 
B) ilma lämpeni 
C) rahat loppuivat 
D) sää huonontui 
 

(7) Tornin huipulle kuuluva risti on nyt … . 
A) 30:n metrin korkeudessa 
B) matalamman tornin huipulla 
C) 18 metrin korkeudessa 
D) tornin pohjalla 
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TEHTÄVÄ 2 
Kuulet haastattelun tullikoira Danin kanssa. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Sinun pitää 
päättää, mitkä alla olevista väitteistä ovat totta ja mitkä eivät. Kirjoita taulukkoon O-kirjain, 
jos lause on oikein, ja kirjoita V-kirjain, jos lause on väärin eli se ei ole totta. Ensin sinulla 
on vähän aikaa lukea lauseet. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon.  
 
 
(0) Dani-koira on työssä Helsingin rautatieasemalla. 

(8) Dani sai ensimmäisen työpaikkansa, kun se oli 1,5 vuotta vanha. 

(9) Koulutetut koirat voivat löytää sekä huumeita että rahaa ja tupakkaa. 

(10) Kaikki tullikoirat ovat labradorinnoutajia. 

(11) Työ on koirille hyvin vaikeaa ja ikävää. 

(12) Koira ei saa olla työssä yöllä. 

(13) Dani saa palkakseen hyvää huolenpitoa ja lääkitystä. 

(14) Vaikka Dani pitää makaronilaatikosta, se syö kuitenkin pääasiassa koiranruokaa. 

(15) Dani-koira ei siirry eläkkeelle kahdeksanvuotiaana. 

 

0. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

V         
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TEHTÄVÄ 3 
Kuulet jutun saappaanheitosta. Kuulet sen kaksi kertaa. Vastaa kysymyksiin lyhyesti. Ensin 
sinulla on vähän aikaa lukea kysymykset. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon.  
 
 
(0) Mikä urheilulaji on saappaanheitto? 
Heitetään kumisaapasta mahdollisimman pitkälle. 

 

(16) Montako heittoa kilpailijalla on? 

___________________________________________________________________________ 

 

(17) Kuinka moni pääsee toiselle kierrokselle? 

___________________________________________________________________________ 

 

(18) Minkä numeron saappaita miehet ja naiset heittävät? 

___________________________________________________________________________ 

 

(19) Ketkä voivat kuulua sekajoukkueeseen? 

___________________________________________________________________________ 

 

(20) Mikä vuodenaika on saappaanheiton pääsesonki? 

___________________________________________________________________________ 

 

(21) Missä muualla kuin Suomessa on kilpailuja? 

___________________________________________________________________________ 

 

(22) Milloin Suomen Saappaanheittoliitto perustettiin? 

___________________________________________________________________________ 
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  pontszám 
  maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 8   
3. feladat 7   

Feladatpont összesen 22  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 
Ebben a vizsgarészben szótár használható! 

A piszkozatot át kell húzni. 
  



Finn nyelv 
emelt szint 

1713 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 8 2017. október 25. 

Azonosító 
jel: 

               

  
TEHTÄVÄ 1 
 
Olet saanut seuraavan kutsukortin perheesi suomalaisilta ystäviltä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perheesi on päättänyt matkustaa Suomeen ystävien häihin. Kirjoita heille sähköpostiviesti, 
jossa otat esille seuraavat asiat: 
 

o Kiitä kutsusta, onnittele hääparia ja ilmoita osallistumisestanne. 
o Kysele juhlien yksityiskohdista (esim. ajo-ohjeesta kirkolle ja juhlapaikalle, 

majoitusmahdollisuudesta ja sopivasta juhla-asusta). 
o Kysele lahjatoiveista ja siitä, haluaisiko hääpari jotain erityistä Unkarista. 

 
Kirjoita 120–150 sanaa. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 
Meillä on ilo kutsua teidät 

vihkiäisiimme 
Eräjärven  puukirkkoon  

lauantaina 9. päivänä heinäkuuta klo 16, 
sekä sen jälkeen viettämään hääjuhlaamme  

Eräjärven Eerolaan. 
 

Maria Mattila ja Juha Lehtinen 
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TEHTÄVÄ 2 

 
Suomessa keskustellaan kauppojen sunnuntaiaukioloista. Olet löytänyt seuraavan 
mielipideilmaisun eräältä keskustelupalstalta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päätät kommentoida kirjoitusta. Kirjoita palstalle ja kerro omasta mielipiteestäsi kauppojen 
sunnuntaiaukioloista. Ota kirjoituksessasi esille seuraavat asiat: 
 

o Kerro, miltä tilanne Unkarissa näyttää. 
o Pohdiskele sunnuntaiaukiolojen hyötyjä ja haittoja perheiden ja asiakkaiden 

näkökulmasta. 
o Pohdiskele sunnuntaiaukiolojen hyötyjä ja haittoja kauppiaiden ja myyjien 

näkökulmasta. 
o Ota kantaa kysymykseen, pitäisikö kauppojen olla auki sunnuntaina vai ei. 

 
Kirjoita 200–250 sanaa. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Kaupat kiinni sunnuntaina 
Sunnuntai 20.12.2015 

Kauppojen keskusliikkeet ovat viemässä pienituloisilta ja osa-aikaisilta työntekijöiltä viimeisetkin vapaat. 
Ympärivuorokautisilla kauppojen aukioloajoilla ollaan tuomassa vuoropäivähoitoon lisää paineita. 
Lasten ja vanhempien yhteinen aika vähenee, kun koko kansa on pyörien päällä menossa tai tulossa.  
Viidessä päivässä viikossa tehty raha saadaan varmasti tuhlattua samassa ajassa. Suomen kansa elää 
luopumisen aikaa. Kaikki arvot ja moraali maalataan uusiksi ja muutetaan lainsäädännöllä sopivaksi. 
Kannattaa äänestää jaloilla. Onneksi ovat kaupat kaukana, yksi käynti viikossa riittää. 

Lähde: www.ilkka.fi 
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Feladat Értékelési szempont 
pontszám 

maximális elért 

1. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

2. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
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elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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