ESPANJA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa

3.10.2016

Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti.

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
Tehtävä 1.2
a) -

Raitiovaunua (1 p.)
Sen hitaus pitkillä matkoilla (1 p.)

Pitää olla: ”raitiovaunu”. Ei: Paikallisjuna / kaupunkijuna.
Matkan kesto piti olla näkyvillä. Ei riittänyt pitkät pysäkinvälit tai pitkä välimatka.
b) -

Kaupunki kasvoi nopeasti. (1 p.)
Oli tarpeen nykyaikaistaa joukkoliikennettä. (1 p.)

Pitää olla: kaupungin kasvu ja liikenteen nykyaikaistaminen. Myös: parantaa kulkuyhteyksiä on
OK.
Ei riittävä: piti rakentaa metro koska muuallakin Euroopassa jo oli.
c) -

Kuningas antoi metron rakentamiseksi miljoona pesetaa. (1 p.)
Kaksi vuotta (1 p.)

Pitää olla: miljoona tai peseta. Ei: markka tai peso.
Hyväksytty: vähän yli kaksi vuotta, yli/runsaat kaksi vuotta. Ei: yli kaksi ja puoli vuotta.
d) -

Asemalaituria ei ollut mahdollista pidentää. (1 p.)
Kummitusasemana (1 p.)

Hyväksytty: Ei pystytty remontoimaan, suurentamaan laituria tai Chamberi´a / metrojunien
kasvaessa jäi pieneksi / metrovaunuja lisättiin ja asemia piti suurentaa, ei voitu suurentaa.
”Estación fantasma ” oli vaikea, vastauksessa ei ollut variaatioita, jotka olisi voinut hyväksyä, p.o.
kummitusasema tai haamuasema.
e) -

Se toimii museona. (1 p.)
Metronharrastajien (1 p.)

OK: metron harrastajia tai metron rakastajia.

Tehtävä 2.2
a) Ciento doce euros, son de piel.
Luku pitää olla ihan oikein (1 p.) / samoin jälkiosa, piel tai cuero (1 p.)
b) Estos son los más baratos.
estos son más baratos (1 p.) / estos son los mas baratos (2 p.) / son los más baratos (1 p.)
c) No me gusta.
a mí no me gusta (2 p.) / ese no me gusta (2 p.) / no me gusta ese (2 p.) / no me lo gusta (1 p.)
d) ¿Lo tienen en la talla treinta y ocho?
Lo tiene / tienen… / en la talla treinta y ocho (luku oikein) (1 p.)
e) Son demasiado grandes.
p.o. grandes ei hyväksytty largos

