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Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
a) Heidän autonsa tuulilasin takaa kurkisteli käärme. He eivät uskalla itse avata konepeltiä. 
 
b) Sai kasvispitsan sijasta kinkkupitsan, ja juomaksi sai vain olutta (vaikka halusi limsaa). /  
 Ruoka ei vastannut tilausta, eikä hän saanut haluamaansa juomaa. 
 
c) Oudon valoilmiön/valonvälähdyksen, joka johtui kuunvalosta. 
 
d) Tien keskiviivalla / Keskellä tietä istuu joutsen, ja soittaja pelkää ketjukolaria. 
 
e) Valot sammuivat yhtäkkiä, ja matkustajat alkavat hermostua. 
 
 
 
 

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan 
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 



RUOTSI, keskipitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2014 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
 
 
a) 
Hej – jo, det här är Stefan Lund här. Vi är just på väg hem från sommarstugan, min fru och jag, 
här på riksväg 4 alltså. För en stund sedan såg vi ett ormhuvud på vindrutan. Det … det är helt 
ljust och klart här och nog känner vi igen en orm när vi ser en och vi är båda säkra på att det var 
det… den stack upp under motorhuven. Vi stannade bilen och nu står vi här vid den stora bron 
nära Heinola. Kan ni skicka brandkåren för att kolla saken. Själv vågar vi inte öppna 
motorhuven. Tänk om den skulle bita oss… 
 
b) 
Här behövs polis omedelbart! Det är definitivt olagligt med så här dålig service. Jag beställde en 
vegetarisk pizza och en läsk att dricka till den. Och vad fick jag på bordet? En skinkpizza! Och 
så hade de mage att säga att de bara har öl att dricka. Polisen får komma och stänga hela stället, 
säger jag. 
 
c) 
Här talar Gunvor Salenius, god kväll! Förlåt att jag ringer till er så här, men jag vet faktiskt inte 
vad jag ska göra. Det är nämligen så att just när jag höll på att gå och lägga mig, då såg jag 
nånting helt otroligt genom sovrumsfönstret. Det var ett enormt starkt ljus som blänkte till så jag 
blev nästan blind för en stund! Tänk om det är ett flygande tefat! Nu kommer jag ut på 
balkongen och väntar om det kommer att synas igen… Men vad konstigt – det är ju månsken i 
natt. Gamla månen, oj vilken lättnad! Tack, tack och god natt till er också! 
 
d) 
God morgon! Det är Rita Fram som talar. Här står jag med ett tiotal andra bilister i kö på 
Kyrkvägen. Det sitter en svan mitt på vägen, helt lugnt på mittstrecket. Den bryr sig inte alls om 
bilarna omkring hur vi än tutar åt den. Kan inte nån komma och flytta bort djuret? Hoppas det 
inte blir en kedjekrock på köpet. 
 
e) 
Micke Lund här, hej. Vet ni vad som har hänt här i metron? Det blev helt mörkt med ens och 
rulltrappan stannade just när jag hann ner till perrongen. Tycks inte komma några tåg heller. Hur 
länge tar det här? Vi har stått och väntat här i mörkret minst fem minuter redan. Folk börjar bli 
nervösa. Kan ni skicka lite hjälp hit, brandkåren kanske? 
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