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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Tehtävän 3 arvioitavat piirteet on kuvattu kriteeritaulukossa, joka on ylioppilastutkintolautakunnan antamissa toisen kotimaisen ja vieraiden kielten kokeita koskevissa määräyksissä.
www.ylioppilastutkinto.fi/fi/maaraykset/ainekohtaiset/kielikokeet2.html

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
Tehtävä 1.2
a) – Stressitilanteet / suuret elämänmuutokset vanhentavat naisia.
– Pistosten ja pillereiden sijasta suositellaan joogaa/ihohypnoosia.
b) – Moottoripyöräilijöiden turvapuvusta/ilmatyynytakista.
– Se rajoittaa kaula-alueen liikkumista / suojaa iskuilta rintaan, selkään ja kylkeen kohdistuvilta iskuilta.
c) Hän taputtaa sitä päähän, jolloin se alistuu (eikä hyökkää). /
Hän jäljittelee kobrien omaa herruutta osoittavaa elettä taputtamalla käärmettä päähän, niin se ei
hyökkää.
d) Mikä tahansa eläin, jonka vuoksi ihminen joutuu vaaralle alttiiksi.
Esimerkiksi pieni kala, jota seuratessa unohtaa tarkkailla ilmasäiliöiden tyhjenemistä.
e) – Luulivat tutkineensa dinosauruksen DNA:ta, mutta olivatkin tutkineet ihmisgeenejä.
– Jotta voidaan pitää ilmassa oleva DNA poissa näytteestä.

Tehtävä 2.2
1. Ladies and gentlemen. It’s a pleasure that / I’m pleased to see that so many could come / be here.
2. It’s about / This is about / This concerns our youth / the young people in our town who don’t have
anything to do in the evening(s).
3. It’s not very useful / It’s of little use (only) to sit and wait for / to sit and wait to see what is /
might be shown on television / what is on television.
4. Volunteers / Those willing to volunteer / Anyone wanting to volunteer can contact me /
come and see me afterwards / after this event/occasion.
5. I now ask you / those present / to ask questions.
Now it is your turn to ask questions, please. /
Now is the time for questions, please. /
Feel free to ask questions. /
If you have any questions, please ask now.

