ENGLANTI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 20.3.2019

Tutkintoaineen sensorikunta on tarkentanut hyvän vastauksen piirteitä seuraavasti.

Sisällysluettelo:
• Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt
• Produktiivisten vastausten käsikirjoitus
• Kokeen pisteitys
• Muuta arvostelussa huomioon otettavaa

Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
PART I Listening Comprehension
1. How False News Can Spread (video) (10 p.)
1.1. It was probably uttered by somebody else
1.2. It amplifies the credibility of false news
1.3. Disseminating false information might have tragic consequences
1.4. It has been cited by distinguished journals
1.5. Authenticating information might be excessively time-consuming
2. What Is Cultural Awareness (12 p.)
2.1. Being able to scrutinize one’s own behaviour from a distance
2.2. They can be exhibited by discreet behavioural signs
2.3. By avoiding coming across as confident
2.4. As a suggestion of something indecent
2.5. Their success in their studies
2.6. By accumulating information about other cultures

3. Business Skills in Action (18 p.)
3.1. Working-life representatives
3.2. An ability to illustrate new concepts in a tangible way
3.3. A minuscule intrabody gadget that alleviates pain
3.4. It makes them more affordable
3.5. It has succeeded in attracting initial capital
3.6. Deliver the final product to consumers
4. Going for a Walk (8 p.)
4.1. displeased
4.2. surprised
4.3. frustrated
4.4. reluctant

5. Detroit Tiny Homes Project (video) (8 p.)
5.1. The cost of homes is increasing faster than people’s incomes
5.2. It allows them to become more self-reliant
5.3. The monthly rent is treated as payment towards buying a house
5.4. Keith cannot get a normal housing loan
6. Clips (28 p.)
6.1. Maanalaiset / viemäreissä/luolissa olevat kodit/asunnot/tilat. / Kotien jäljennökset.
(2 p.) Kiinnittää huomiota huonoihin/äärimmäisiin elinolosuhteisiin / asumiskriisiin.
/ Kiinnittää huomiota ihmisiin, jotka joutuivat pakenemaan/vetäytymään maan alle
/ asumaan maan alla. (2 p.)
HUOM! Jos pelkästään ”äärimmäiset olosuhteet”, tulee käydä jotenkin ilmi, että
liittyy asumiseen
6.2. Se oli hänen ensimmäinen maalinsa / ottelun ainoa/ratkaiseva maali. / Hän teki
maalin viime hetkellä. (3 p.) Joukkueet olivat tasaväkisiä. / Hänen joukkueensa
pelasi hyvin ylemmän sarjan joukkuetta vastaan. (3 p.)
6.3. Rajoitusten tulee olla kirjattuna lakiin. / Rajoituksista tulee säätää laissa. (3 p.)
Rajoitusten tarve pitää pystyä osoittamaan. / Rajoituksille oltava pätevä
syy/perustelu. (3 p.)
6.4. Se vääristää/heikentää/huonontaa pölytystä / vähentää siitepölyä / saa hedelmien
tuotannon laskemaan. (3 p.) Poistamalla valosta haitalliset
aallonpituudet/taajuudet. / Säätämällä/muokkaamalla/virittämällä valoa / valon
sävyä. (3 p.)
HUOM! LED-sanan oikeinkirjoituksesta ei mene pisteitä
6.5. Sama luotto-/pankkikortti / debit/credit-kortti, jolla varaus/osto tehtiin (3 p.), sekä
koodi/numerosarja/varauskoodi/numerokoodi/varmistuskoodi/vahvistuskoodi/tun
nusnumero/varauskuitti/varausvahvistus. (3 p.)
HUOM! Pelkkä ”lippu” ei riitä yksistään, mutta ”lippu, jossa varauskoodi” käy

PART II Reading Comprehension
7. Are You Suffering from Wellness Fatigue? (20 p.)
7.1. The field in general keeps growing
7.2. It takes too much effort to keep up-to-date
7.3. She finds it hard to maintain interest
7.4. They may make us suffer from grave health issues
7.5. They are not very useful or effective
7.6. short-term
7.7. versions
7.8. crazes
7.9. twisted
7.10. uncertainty
7.11. attraction

7.12.

8. Hemp Eyewear (27 p.)
8.1. Tarjoaa
valmennusta/ohjeistusta/ohjausta/koulutusta/opastusta/opetusta/luentoja,
työpajoja/workshopeja ja rahoitusta/raha/auttaa kehittymään menestyväksi
yritykseksi/ tukea yrityssuunnitelman kehittämiseen (3 mainittava, 2 p./asia,
2 p. yksi kohta täysin oikein
4 p. kaksi kohtaa täysi oikein/kolme kohtaa täysin oikein mutta mukana myös
väärää tietoa
6 p.= kolme kohtaa täysin oikein, ei sisällä väärää tietoa
HUOM! ”Valmennuskurssi” käy, mutta pelkkä ”kurssi” ei. Yksikkö käy myös.
8.2. -Se on maapallon uusiutuvin luonnonvara (3 p.)
-Se on biohajoavin/maatuvin. (3 p.)
-Sen käyttö vähentää betonin/muovin/öljyperäisten materiaalien käyttöä (3 p.).
Kaksi mainittava 6 pisteeseen. Jos mukana väärää tietoa = 3 p.
8.3. Sen kemiallinen koostumus / molekyylirakenne on erilainen kuin kannabiksen. / Se
on eri laji/lajike kuin kannabis. / Siinä on vähemmän / pienempi
määrä/pitoisuus/konsentraatio päihdyttävää/psykoaktiivista/huumaavaa ainetta /
Siinä on enemmän / suurempi määrä/pitoisuus/konsentraatio ainetta mikä
vähentää tai estää päihdyttävät/psykoaktiiviset/huumaavat vaikutukset (3 p.)
8.4. known by many people
8.5. not having much experience
8.6. be eager to
8.7. direct a transition
8.8. create something enduring
8.9. breeds or types of something

9. Industrial Design Competition (12 p.)
9.1. To increase awareness and root out ignorance
9.2. Accounting for the needs of the residents
9.3. Quite constructively
9.4. Versatile funding methods tend to allow for tailored production
10. Community Heroes (21 p.)
10.1. People who have committed crimes
10.2. It wants to make its clients take charge of their lives
10.3. He/she has a natural talent for what he/she does
10.4. He/she tries to find services for those who find it difficult to access them

10.5. His/her work successfully combines scientific research and practical application
10.6. He/she has actively supported the young people in his/her free time 10.7. He/she
has a long and distinguished career in education
11. Life in Space (6 p.)
11.1. lämpö/kuumuus/lämpösäteily (2 p.)
11.2. ultraviolettisäteily/säteily (2 p.)
11.3. yksinkertaiseksi/rajoittuneeksi/ei-kompleksiseksi (2 p.)
12. Step inside NYC’s Oldest Bookstore (6 p.)
Hyväksytään kaksi erilaista vastaustapaa:
1) Kirjoihin metritavarana. / Kirjojen ostamiseen paljon kerralla. (3 p.) Heille, jotka haluavat
sisustaa kirjoilla / käyttää kirjoja sisustuksessa / ulkonäön takia / Kirjastotyyliä haluaville (3 p.)
TAI
2) Kirjojen käyttämiseen muuhun kuin lukemiseen / Kirjat sisustustarkoituksiin (3 p.) /
Kirjastotyyliä haluaville / Ulkonäön, estetiikan tms takia (3 p.)
HUOM! Jos vastataan tavalla 2, niin 6 pisteeseen ei riitä, jos vastaa molempiin kohtiin
“sisustaminen/sisustustarkoitus”, vaan jälkimmäisessä kohdassa sisustamista täytyy
tarkentaa jollakin ilmauksella.

PART III Grammar and Vocabulary
13. The Link between Dreams and Faith (7 p.)
13.1. nothing but
13.2. distract
13.3. another
13.4. at times
13.5. for
13.6. what
13.7. not unlike
14. Smile for the Camera (7 p.)
14.1. at
14.2. detracting
14.3. a number of
14.4. for being disinclined
14.5. should the process
14.6. neither be easily maintained nor
14.7. the poor
15. An Appointment at the House of Death (10 p.)
15.1. recovering (1 p.)
15.2. anything but (1 p.)
15.3. whose (1 p.)
15.4. its (1 p.)
15.5. many of whom (1 p.)

15.6. wherever (1 p.)
15.7. would/could (1 p.)
15.8. most of which (1 p.)
15.9. could not have been (1 p.)
15.10. By claiming/arguing (1 p.)

Produktiivisten vastausten käsikirjoitus:
ENGLANTI, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtäminen, kevät 2019 käsikirjoitus
/ produktiiviset vastaukset
6.1.
Something unexpected lies beneath the manholes of Lodi, Italy. Within the subterranean spaces
are cozy replicas of home. Cheery wallpaper patterns the interiors, while paintings and clocks hang
on the walls. Displacement of these familiar scenes both intrigues and sets the observer on
(figurative and literal) edge. The installation, entitled Borderlife, is Milan artist Biancoshock’s effort
to call attention to the measures taken by people in Bucharest in 1989 when extreme living
conditions led inhabitants to retreat underground.
6.2.
West Ham finally beat lower league Shrewsbury Town in added time of their FA Cup third round
match, but it took a powerful shot from a rookie to do so. Reece Burke scored his first goal for the
club just when the match looked like heading to penalties without a single goal. After nearly a
whole game of goalless endeavour there was little to tell between the sides from the Premier
League and League One, and Shrewsbury Town manager Paul Hurst can take great pride in the
performance of his charges.
6.3.
Come and join our free speech campaign next Monday at 5 pm in Hyde Park! Please remember
that even though we advocate freedom of speech, it must be noted that in certain circumstances,
free speech and freedom of expression can be restricted. However, any restrictions on freedom of
speech and freedom of expression must be set out in laws that must in turn be clear and concise
so everyone can understand them. In addition to that, people imposing the restrictions must be
able to demonstrate the need for them.
6.4.
More than 10 percent of Earth’s land can be bathed in artificial light at night. Many new studies
seem to confirm light is changing the natural world. It skews pollination so plants produce less
fruit, among other things. Many such effects are brought about by specific wavelengths of light. As
more results pour in, we should be able to tune increasingly popular LED lighting so it doesn’t emit
the frequencies that affect particular ecosystems.
6.5.
You can collect your tickets free of charge from any National Rail station that has self-service ticket
machines. You must have the same credit/debit card that you used to make your booking when
you collect your tickets from the self-service machine. At the self-service machine, choose the
'collect pre-paid tickets' option before inserting your credit card. Enter the 8-digit collection
reference on your order confirmation to receive your tickets. Before leaving the self-service
machine, check that the correct number of coupons have been dispensed to cover the complete
booking, including tickets, supplements and seat reservations. The collection receipt is the last
coupon to be printed.

Kokeen pisteitys:
Tehtävä

Osioiden määrä

Pisteitys

1.1.–1.5.

5×

2/0 p.

10 p.

2.1.–2.6.

6×

2/0 p.

12 p.

3.1.–3.6.

6×

3/0 p.

18 p.

4.1.–4.4.

4×

2/0 p.

8 p.

5.1.–5.4.

4×

2/0 p.

8 p.

6.1.
6.2.–6.5.

1x
4×

4/2/0 p.
6/3/0 p.

4 p.
24 p.

28 p.

7.1.
7.2.–7.5., 7.12.
7.6.–7.11.

1x
5×
6x

4/0 p.
2/0 p.
1/0 p.

4 p.
10 p.
6 p.

20 p.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.–8.9.

1x
1×
1x
6x

6/4/2/0 p.
6/3/0 p.
3/0 p.
2/0 p.

6 p.
6 p.
3 p.
12 p.

27 p.

9.1.–9.4.

4×

3/0 p.

12 p.

10.1.–10.7.

7×

3/0 p.

21 p.

11.1–11.3.

3×

2/0 p.

6 p.

12

1×

6/3/0 p.

6 p.

13.1.–13.7.

7×

1/0 p.

7 p.

14.1.–14.7.

7×

1/0 p.

7 p.

15.1.–15.10.

10 ×

1/0 p.

10 p.

16

1x

Max 99 p.
Yht. 299 p.

Enint.

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

