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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Kohtien 1 ja 9 arvostelussa käytetään ainoastaan pisteitystaulukossa mainittuja pisteitä.
Koesuorituksia ei saa kopioida. Ne ovat salassa pidettäviä asiakirjoja.
Digitaalisen kokeen arvostelupalvelun ohjeet ovat lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/arvostelupalvelun-kayttoohje-opettajille

Tehtävien 10 ja 11 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/sahkoiset_kielikokeet_maaraykset_
30.11.2017_fi.pdf

Sisällysluettelo:
 Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt
 Kokeen pisteitys
 Muuta arvostelussa huomioon otettavaa
Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
1.1. Margareten isä kuului Baijerin aatelistoon (1 p.). Hänen veljensä omisti kaivoksen (1 p.) ja
kohteli julmasti työntekijöitään. (1 p.).
1.2. Hän rakastui espanjalaiseen prinssiin (1 p.), joka myrkytti hänet (1 p.).
1.3. Hän oli orja (1 p.) ja hän oli kaunis nainen. (1 p.)
1.4. Hänet vapautettiin orjuudesta (1 p.), ja hän nai rakastamansa miehen (1 p.).
1.5. Muuan sokerileipuri (1 p.), koska kadehti tämän reseptejä (1 p.).
1.6. Ei saa mennä tuntemattomien ihmisten koteihin (1 p.)
2.1. Irão comer mais chocolate nos próximos anos.
2.2. O chocolate carece de estatuto como produto alimentício.
2.3. A flexibilidade da produção.
2.4. Espalhar o consumo para o ano inteiro.
3.1. As ação do homem é a maior ameaça da árvore.

3.2. Aplicando um método sem tocar na árvore.
3.3. Dar dinheiro à investigação.
4.1. Certo
4.2. Errado
4.3. Certo
4.4. Certo
4.5. Errado
4.6. Certo
4.7. Certo
4.8. Errado
4.9. Errado
4.10. Certo
5.1. Escolheram-lhe músicas designadas para serem cantadas por mulher.
5.2. Teve que tentar ganhar o sustento dos filhos.
5.3. Nunca foi achegado a ele.
5.4. Abriu-se como pessoa.
5.5. Não lhe agradava a altura do tom da sua voz.
6.1. Têm interesse na sua vida privada.
6.2. Ficam cansados com o que ela ouve.
6.3. Ela lê para divertir-se e esquecer os problemas.
7.1. Ó Maria! É verdade! Que surpresa!
7.2. Decidi separar-me do meu marido.
7.3. Sim, é a única opção neste caso.
7.4. Não é uma das mais famosas de Lisboa?
7.5. O marido é um antigo colega nosso.
7.6. Falta-lhe troco?
8.1. graça
8.2. de
8.3. Ao
8.4. eram
8.5. A
8.6. depois
8.7. lançada
8.8. no
8.9. Segundo
8.10. houver
8.11. nenhuma
8.12. nas
8.13. isso
8.14. tivesse

8.15. comecei a
9.1. realizada
9.2. culturais
9.3. no
9.4. teve
9.5. além
9.6. quarta / quarta-feira
9.7. durante
9.8. sobre
9.9. foi
9.10. que

Kokeen pisteitys:
Tehtävä

Osioiden
määrä

Pisteitys

Enint.

1.1.

1×

3/2/1/0 p.

3 p.

1.2.–1.5.

4×

2/1/0 p.

8 p.

1.6.

1×

1/0 p.

1 p.

2

4×

3/0 p.

12 p.

3

3×

3/0 p.

9 p.

4

10 ×

1/0 p.

10 p.

5

5×

3/0 p.

15 p.

6

3×

3/0 p.

9 p.

7

6×

3/0 p.

18 p.

8

15 ×

1/0 p.

15 p.

9

10 ×

1/0 p.

10 p.

10

Max 33 p.

11

Max 66 p.

12 p.

Muuta arvostelussa huomioon otettavaa:
Kirjoitussuoritusten arvostelu:
Virheet/ongelmakohdat alleviivataan aina. Jokaista alleviivausta ei tarvitse kommentoida
sanallisesti, mutta halutessaan mitä tahansa kohtaa voi tarkentaa kommenttikenttään.

