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Nämä esimerkit täydet pisteet antavasta vastauksesta eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Tässä julkaistavan esimerkkivastauksen lisäksi lautakunta voi hyväksyä myös muita mahdollisia tapoja ilmaista asia.
Tehtävän 3 arvioitavat piirteet on kuvattu kriteeritaulukossa, joka on ylioppilastutkintolautakunnan antamissa toisen kotimaisen ja vieraiden kielten kokeita koskevissa määräyksissä.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/kielikokeet_maaraykset_16022017.pdf

Tehtävä 1.1.
1. koira, jolla on kaksi liikasilmää, näkee sellaista, mitä ihminen ei näe
2. silloin Cugo lähtee kiireesti karkuun. Se tietää, ettei kukaan saa sitä kiinni.
3. kun lintu nousee ilmaan, sekin yrittää lähteä lentoon.
4. Annilla ja Petterillä on tapana kinastella, kumman koira se on.
5. Jos he ovat eksyneet, Cugo auttaa löytämään tien kotiin.
6. Koko väki on marjaretkellä ja pystyttänyt laavun järven rantaan.
7. mutta heitä vielä väsyttää, eikä tee yhtään mieli nousta ylös.
8. Nuotio lämmittää sopivasti, eikä heitä palele lainkaan.
9. Lapset syövät leipänsä nopeasti, laittavat kengät jalkaansa ja rientävät ulos.
10. Se on taas lähtenyt jonnekin, ehkä pyydystämään hiiriä.
11. Kun ovat etsineet kaikkialta, he lannistuvat ja istahtavat kivelle.
12. Se tapahtui kauan sitten, kun mitä olin teidän ikäisenne.
13. Kun hämärä alkoi laskeutua, tuntui epämiellyttävältä, enkä tiennyt mitä tehdä.
14. Lähdin kävelemään metsän suuntaan ja metsänreunassa kuulin yhtäkkiä äänen.
15. Hän pyörittelee kimaltavaa rengasta ja selittää, että sen läpi näkee kaikenlaista.
16. Näin kastuneen äidin makaavan joen rannalla ja juoksin auttamaan häntä.
17. oli kompastunut ja loukannut jalkansa niin pahoin, ettei enää kyennyt kävelemään.
18. Lapset kuuntelevat niin tarkasti mummon kertomusta, etteivät enää muista Cugoa.
19. hän asuu niityn laidassa ja osaa aina antaa hyviä neuvoja.
20. Nyt on teidän vuoronne etsiä. Menkäähän nyt, mutta tulkaa kotiin ennen pimeää.

Tehtävä 1.2.
Kaarasjoen kunnanlääkärin sijaisella ei ollut käsitystä matkakorvauskäyntännöistä, ja hän
maksoi omalla pankkikortillaan potilaan lentoliput Tromssan yliopistolliseen sairaalaan. Sijainen
ei ollut aikaisemmin työskennellyt paikkakunnalla, josta on pitkä matka keskussairaalaan. Hän
oletti, että potilas itse maksaa matkan. Hän tosin osasi kirjoittaa todistuksen taksimatkasta
aiheutuneiden kulujen korvaamista varten.
Potilas Gunn Kirsti Balto ihmettelee, miksi kunta ei anna sijaisille ohjeita matkakorvausmenettelystä. Sijaisen toiminta aiheuttaa hänelle ylimääräistä vaivaa. Nyt hän joutuu viemään todistuksen lääkärille, jotta tämä saa rahansa takaisin. Kunnan terveystoimen johtajan Randi Palton
mukaan kunnalla on oppaita tätä varten, ja hän sanoo lääkärin toimineen virheellisesti. Paltto
on kuitenkin tyytyväinen siihen, että potilas sai tarvitsemansa palvelun hyväntahtoisen lääkärin
ansiosta.

Tehtävä 2.
1. vulgen
2. duolva
3. johte
4. máttás
5. bensinstašuvnnas
6. geargá
7. livččen
8. oaččut
9. vuolgge
10. ražaime
11. ruhta
12. dállodollui
13. hálbbimus
14. badjealbmá
15. čohkohallaba
16. oaivegávpoga
17. váivašuvvá
18. dán
19. liikobehtet
20. giellásiid

