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Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti.

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
Tehtävä 1.2
2 p. = Täysin oikea vastaus, joka ei sisällä väärää tietoa.
1 p. = Perusasia ymmärretty oikein, vaikka jotain väärää tietoa/puutteita.
1 p. = Puutteita/virheitä, mutta kummassakin osassa tavoiteltu perusasiaa.
0 p. = Perusasia ymmärretty väärin (jolloin yksittäiset oikeat sanat/kohdat eivät tuo pistettä).
a) Ovat päättäneet lopettaa (korallien) salametsästyksen. (1 p.)
Rikkaiden kiinalaisten aikaansaama/aiheuttama kasvava kysyntä. (1 p.)
-

lopettaa korallin salametsästyksen/-kalastuksen/laiton/luvaton
pyynti/kerääminen/hankkiminen/varastaminen (1 p.)
rikkaiden kiinalaisten aiheuttama kasvava kysyntä/kiinalaisten
rikastuminen/vaurastuminen/ostokyvyn paraneminen (1 p.)

Esim. Kieltää korallien hakemisen Okinawan vesistä. Kiinalaisten kuluttajien kasvava
kysyntä. = 1 p.
Kummassakin osassa jotain oikein, mutta puuttuu ”laiton” ja ”rikkaat”.
Esim. Suojella korallia, Korallin rajaton kalastus. = 0 p.
b) Saa heidät kiemurtelemaan/vääntelehtimään / tuntemaan olonsa epämukavaksi. (1 p.)
Se säätää kankaan paksuutta rakkojen vähentämiseksi. (1 p.)
-

saa heidät kiemurtelemaan/vääntelehtimään/tuntemaan olonsa epämukavaksi (1 p.)
TAI: eivät hyväksy luovia ideoita/hylkäävät luovat ideat/suosivat käytännöllisiä
ideoita/ei motivoi hyväksymään (1 p.)

-

se säätää/muuttaa/muokkaa/mukauttaa kankaan/kuitujen/materiaalin
paksuutta/tiheyttä (rakkojen/hankaumien välttämiseksi) (1 p.),

HUOM! a-osassa ei yksin: negatiivisesti, saa epäröimään, irvistämään, ylikierrokselle, epäilemään,
eivät kiinnosta, inhottaa
EI b-osassa: lisää paksuutta/ohentaa paksuutta
MUTTA: lisää tai ohentaa paksuutta = OK
c) (Pelit antavat välittömän palautteen ja) lapset ymmärtävät
joista eivät tienneet. (1 p.)
Se voi lisääntyä harjoittelemalla. (1 p.)

että heillä on taitoja ja kykyjä,
osaavansa asioita,

-

pelit antavat välittömän palautteen / lapset ymmärtävät, että heillä on taitoja ja/tai
kykyjä/osaamista (joista eivät tienneet) (1 p.)
se voi lisääntyä harjoittelemalla/aikaa myöten/työtä tehden/panostuksen avulla/ (1 p.)
TAI: se ei ole pysyvää/staattista

d) Ne sytytetään tarkoituksella/tahallaan. (1 p.)
Ehkäisevät laajoja maastopaloja. (1 p.)
-

ne sytytetään (tarkoituksella/tahallaan) (1 p.)
ehkäisevät (laajoja/myöhempiä, vaarallisia, pitkäaikaisia?) (maasto)paloja (1 p.)

e) Selitykset ovat kehittyneet. (1 p.)
Kertomus siitä, että rakennustyöt aiheuttivat allergisen reaktion. (1 p.)
-

selitykset/tekosyyt/valheet ovat kehittyneet (1 p.)
kertomus siitä, että rakennustyöt/(rakennus)työmaa/raksa aiheuttivat allergisen
reaktion (1 p.)

HUOM! b-osassa ei vaadita ”kertomus”, ”tarina”, jos a-osassa tulee ilmi tekosyyt,
selitykset..
naapurusto, naapurissa, naapuri = OK
HUOM! OK: pölyallergia, pölypunkkiallergia EI: heinänuha, siitepölyallergia
EI: asiakkaiden, remontti
2 p:ssä vaaditaan kehittyneet/parantuneet tekosyyt
1 p., jos ironia on ymmärretty: Hän ihailee asiakkaansa tekosyitä (vaikka puuttuu
kehittyneet)

Tehtävä 2.2
1. did not play
2. injured
3. In / For / As for
4. the right to take
5. be felt
6. has been dictated / was dictated to
7. to
8. being over-trained
9. available
10. which
11. There
12. as … as
13. it’s up to you / it depends on you
14. To be fair / To be honest
15. anyone’s

HUOM! lauseen alussa oleva pieni kirjain ei vie pistettä, ks. 3,11 ja 14.
1. did not/didn’t play
2. injured
3. In/For/As for/As to
4. (got) the/a right to take/pick
5. be felt
6. has been dictated/was dictated/is dictated/may (might, could) have been dictated/is being
dictated/was being dictated
7. to
8. getting over-trained/being over-trained/having been over-trained HUOM! hyväksytään
myös ilman väliviivaa: ‘overtrain’
9. available/up for grabs
10. which
11. (But) there
12. as/so…as HUOM! ”as” vain kerran kirjoitettuna riittää
13. it’s/that’s up to you/it/that depends on you/it’s down to you/it’s your business/it’s on
you/that´s your call
14. To be fair/To be honest/to tell you the truth/Truth to be told/Truth be told/to be frank
15. anyone’s/anybody’s
Kirjoitelmat:
1. Music to my ears - ei vaadita aloitusta eikä lopetusta
2. Breadline Finland – puheen tunnusmerkit (puhuttelu tai puheelle sopiva aloituslause)
vaaditaan: jos puuttuu = -2 p. Tyylivaatimus näkyy kokonaispistemäärässä.
3. My teacher taught me! = ei vaadita aloitusta tai lopetusta, voi olla myös monesta
opettajasta. Neuvo vaaditaan. Jos neuvo/opettaminen puuttuu tai ei ole oma opettaja -5 p.
Voi olla mikä vaan oma opettaja.
4. Is there anybody out there? – tuonpuoleinen elämäkin ok

