ENGLANTI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe

12.9.2016

Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti.

Yleistä:
2 p. on täysin oikea vastaus eikä sisällä väärää tietoa.
1 p. voi olla väärääkin tietoa, jos perusasia on oikein ymmärretty.
1 p., jos kummassakin vastauksen osassa on tavoiteltu perusasiaa.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) – takuun sateettomista häistä / hyvän sään takuun hääpäivänä (1 p.)
 järjestelmää ei ole testattu käytännössä (1 p.)
 järjestelmää/sitä ei ole testattu (käytännössä) (1 p.)
HUOM! ”Hääpäivä” vaaditaan, pelkkä ”hyvä sää” ei anna pistettä.
”Takuuta” ei vaadita, riittää: ”lupaa”, ”tarjoaa”, jne.
EI: ”pellolla”
b) – välittää/myydä huumeita (1 p.)
– vapaalla ollut poliisi (1 p.)
– välittää/myydä huumeita/laittomia/kiellettyjä aineita (1 p.)
HUOM! ”Vapaalla ollut” vaaditaan, ”poliisi” yksin ei riitä.
Hyväksytään myös: ”lainvalvoja”, ”konstaapeli”, ”viranomainen”, EI: ”virkamies”.
2 p. vastaukseen vaaditaan ”asiakas” yksikössä, jos se mainitaan.
EI: ”antaa”, ”ojentaa” jne. EI: ”kassista”.
c) – (se oli palveluseläin) ahdistusta helpottamassa (1 p.)
 jotta ei aiheuttaisi ongelmia muille ruokailijoille / siitä oli valitettu (1 p.)
– se oli palveluseläin / ahdistusta/ahdinkoa/surua helpottamassa / lääkärin määräyksestä /
hoitona naisen mielenterveyteen (1 p.)
− jotta ei aiheuttaisi ongelmia/harmia/mielipahaa/häiriötä/(väli)kohtausta (muille
ruokailijoille/asiakkaille) / siitä oli valitettu / kenguru aiheutti
ongelmia/harmia/mielipahaa/häiriötä/(väli)kohtausta (muille ruokailijoille/asiakkaille) (1 p.)
HUOM! Hyväksytään tukieläin, avustuseläin, apulaiseläin, terapiaeläin. EI: kotieläin, opaseläin,
seuraeläin, lemmikkieläin.
Hyväksytään: masennus, alakuloisuus EI: sosiaalinen jännitys, stressi
EI: lääkärintodistus

d) – pienten asuntojen sijaan rakennetaan omakotitaloja / rakennetaan enemmän omakotitaloja
(1 p.)
– vain harvat löytävät sopivan hintaisen asunnon (1 p.)
pienten asuntojen sijaan rakennetaan (omakoti)taloja / rakennetaan enemmän (omakoti)taloja
(1 p.)
– harvat löytävät sopivan hintaisen asunnon/talon / asunnot liian kalliita / budjetti/varat ei riitä /
talojen hinnat ovat nousseet (1 p.)
HUOM! a-kohdassa vaaditaan ”talo” tai ”omakotitalo” ja muutos (enemmän taloja, kasvussa,
nousussa jne.)
(”pienet asunnot tyhjinä” ei tuo eikä vie pistettä)
e) – ryhmä kiinteistönvälittäjiä (1 p.)
– koska he itsekin olivat olleet nuorina pienipalkkaisia (1 p.)
–

ryhmä kiinteistönvälittäjiä/asuntokauppiaita (1 p.)

–

koska he itsekin olivat olleet (nuorina) pienipalkkaisia / matalapalkkaisissa töissä /
samankaltaisessa tilanteessa / koska he halusivat kannustaa/rohkaista (1 p.)

ENGLANTI, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
ENGELSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2016
manuskript / produktiva svar

a)
What will they come up with next? A London-based luxury travel company is offering to guarantee good
weather on the day of your wedding – for £100,000. Oliver’s Travels sends up a team of cloud bursting
planes to ensure the big day is not ruined by rain. The planes fly above the clouds and sprinkle them with
chemicals so the moisture then falls as rain. The process begins up to a week before the wedding to
ensure the skies are cloud-free for the big day – at least that’s the plan. But it’s not been tested in the
field yet. Well, we’ll see what happens!
[independent.co.uk, accessed 2.2.2015]

b)
Strange things happen in the supermarket! A Florida man, John Balmer, was standing in the supermarket
checkout line and attempted to sell a plastic bag of drugs to another customer in the line. Surprisingly,
that person didn’t take the bag. But that wasn’t the end of the story. It was only because there was an
off-duty law enforcement officer in the checkout line that Balmer was arrested for possession of drugs.
When the officer checked the bag it was found to contain illegal substances. Well, good thing he was off
and needed some groceries!
[adapted]

c)

The manager of the Tri-City Hamburger Shack, Richard Stout, had to deal with a delicate situation.
An employee fetched Richard from the kitchen because of a complaint. A woman sitting in the
restaurant had a baby kangaroo along, wrapped in a blanket. When Richard approached the woman,
she carefully explained that the kangaroo was a service animal to help her overcome her sorrow and
anxiety. She had the animal on doctor’s orders. The woman herself suggested to Richard that she
wouldn’t want her service animal to cause a problem for other diners. So, she volunteered to leave.
And Richard wiped the sweat off his forehead.
[adapted]

d)
In Britain the detached family home is enjoying a return to favour, according to official housebuilding
figures. Years of developers focusing on cramped flats and apartments has left an oversupply of unfilled
small flats in provincial cities. Now builders are again catering for families with children. But while the
number of private detached homes being built in England has risen by nearly a quarter in just a year, the
number of affordable homes is falling. Very few families can find a home that fits their budget. A survey of
MPs found that the vast majority believe British governments can do a lot to deal with Britain’s housing
problems.
[independent.co.uk, accessed 30.1.2015]

e)
A group of real estate agents meeting in Ann Arbor surprised Rob Smith by giving him a $2,000 tip for
delivering one pizza to them. The four real estate agents were attending their company’s national
conference. They explained to reporters that they too had worked in lower paying jobs when they were
younger. Besides the cash, Rob Smith received a Visa gift card and letters of encouragement. Rob said it felt
better than winning the lottery.
[adapted]

