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Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) – Aloittaa uutta ihmissuhdetta/seurustelua / ottaa seuraavaa askelta / edetä liian nopeasti
seurustelussa. (3 p.)
− Hän on ollut niin pitkään / kaksi kuukautta sinkkuna. / Haluaa että hänestä pidetään
sellaisena kuin on / omana itsenään. (3 p.)
EI: uuden suhteen löytäminen, pelkää sitoutua, olla parisuhteessa
b) – Esittävät/leikkivät moottoripyöräkilpailijoita / Ajavat muovisilla/lelumoottoripyörillä (3 p.)
– Ostoskeskuksessa/kauppakeskuksessa/kaupassa. (3 p.)
HUOM! Ajavat moottoripyörillä videolla = 0 p. –> on käytävä ilmi, että pyörät eivät ole
oikeita
EI: mopo, pyörä, moottoriajoneuvo
EI riitä: pukeutuvat motoristeiksi ja kilpailevat
Tekevät videota – ei tuo eikä vie pisteitä
c) – Ankat/sorsat/linnut. (3 p.)
− Tien ylittämisessä. (3 p.)
HUOM! Paikalliset saavat apua: Jos ankat oikein, ok, jos ei ankkoja, ei tuo pistettä.
d) – Useita muita (huonosti menestyneitä) merirosvoelokuvia / samanlaisia elokuvia oli juuri
tehty. / Sellaiset elokuvat eivät olleet suosittuja. / Elokuva oli huono. (3 p.)
– Miespääosanesittäjää/-näyttelijää oli vaikeaa löytää. (3 p.)
HUOM!
EI: Aika oli huono, merirosvoelokuvien saralla oli kova kilpailu
OK: Piraattielokuva, merimieselokuva
e) – Jos he menevät naimisiin (3 p.) ja oppivat tekemään / tekevät kovasti/ahkerasti/lujasti töitä
(3 p.).
HUOM! EI: opiskelevat ja tekevät kovasti töitä – ’opiskelevat’ = Väärää tietoa
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a)
I’ve been single so long I don’t know how to start a new relationship. I broke up with my
boyfriend two months ago and find it difficult to have a new relationship. I’ve been seeing a
new fellow for a couple of weeks and he seems interested in taking this to the next step. But
I’m holding back. I don’t want to appear too eager to rush into a new relationship. I want him
to really like me just for being me.
[theguardian.com, accessed 17.7.15]

b)
There is a video on the net about racing in a shopping mall. Five high schoolers dressed like
motorcycle riders, helmets and all, are on the backs of large plastic motorcycles racing around
a big mall. And “racing” really slow. Shoppers walk past them on the video. The young men
act as if they are riding on a fast motorcycle racetrack!
[orange.co.uk, accessed 10.1.15]

c)
It’s been a busy day for the Metropolitan Police in South London today. The official
Metropolitan Police twitter account announced: “just to prove it’s not all crime, we’ve been
helping some local residents.” The picture with the tweet showed two officers helping a group of
ducks to cross the road safely. The picture shows a mother duck and her ducklings. Great police
work!
[independent.co.uk, accessed 21.7.15]

d)
One of the worst films of all times was Cutthroat Island. Director Renny Harlin wanted to make
his wife, Geena Davis, into a pirate action star. This was a bad time to make this film, because
there had just been a long series of pirate films which had performed badly. Then, too, it was
almost impossible to find a male star to appear opposite Davis. Actually, several leading
Hollywood men turned down the part.
[decider.com, accessed 26.7.15]

e)
A wealthy Manhattan man left $20 million to his two daughters – but they can collect only under
strict rules. The teenagers will receive the money in his will if they get married. The will also
says it’s important they learn to work hard, not just live on the inheritance. Their father was a
real estate millionaire.
[nypost.com, accessed 27.7.15]

