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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) – huono hinta-laatu-suhde (3 p.)
– henkilökunta on ammattitaidotonta/innotonta (3 p.)
b) – tulevat kauppoihin muutama tunti poimimisen jälkeen (3 p.)
– tomaatinharrastajien vuosikokous pidetään Islannissa (3 p.)
c) – jokia ylitettäessä helpompi tarkistaa veden syvyys (3 p.)
– vahinkoja, jotka syntyvät jokia ylitettäessä (3 p.)
d) – lasten säätiedotuksesta (3 p.)
– sopivan vaatetuksen valitsemiseen lapsille seuraavaksi päiväksi (3 p.)
e) – valaslajeja on enemmän (3 p.)
– jos ei näe valaita, saa ilmaisen/uuden retkilipun (3 p.)
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käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
a)
Góðan daginn! Det här visste du kanske inte om Island.
I det gula huset på Vesturgata 2 huserar Kaffi Reykjavík – till prislappen sett stadens mest
hopplösa restaurang som snärjer turisternas plånböcker med allt annat än ett prisvärt sortiment.
Också personalens kompetens kan ifrågasättas. Den som jobbar i ett kök och varken har kunskap
eller passion att sno ihop en vettig skyrdessert skulle förtjäna en rejäl utskällning.
b)
Isländska tomater är – möjligen något överraskande – fantastiska. Förmodligen för att de kan
finnas i butikerna bara några timmar efter att de plockats, till skillnad från de orangebleka
båtflyktingarna från Nederländerna som tronar i de finländska butikshyllorna. Allra bäst är
körsbärstomaterna från Heiðmerkur, som i sig uppges vara tillräckliga för att få föreningen
Anonyma tomatfantaster att förlägga sitt årsmöte till Island.
c)
Att köra bil på det isländska höglandet är inte svårt, men det är något som kräver tålamod – i
synnerhet vid flodkorsningar. Det är i regel bättre att vara varsam och alltid kolla djupet innan du
börjar köra över. Känn dig för i älven för att få en uppfattning – är du väl förberedd bär du
gummistövlar, i fall du är mindre känslig för kyla går du barfota. Kom också ihåg att
försäkringen för hyrbilen inte omfattar skador som uppstår i samband med att du kör över en älv.
d)
Varje dag presenterar tv-kanalen Stöð 2 en krakkaveðurspá, en väderprognos för barn. Några
bedårande småttingar klädda i tjocka dunjackor rör sig på väderkartan och ger besked om
lämplig klädsel för morgondagen. Mössa på? Vantar av? Vindtät jacka i Reykjavík eller varma
byxor i Egilsstaðir? Dagens krakkaveðurspá ger svaret. Egentligen är det kanske mest
föräldrarna som har nytta av rapporten.
e)
Valsafari är i dag ett givet inslag under många besökares vistelser. De flesta besökare reser från
Reykjavík, men då handlar det förstås om att se färre arter än på turer lite längre norrut. Det är
värt att notera att det inom branschen är kutym att få turen ersatt med en ny ifall man inte råkat
få syn på några djur. För den som hoppas på att få se en skymt av den jättelika blåvalen är en tur
från Húsavík det bästa alternativet.
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