VENÄJÄ, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 20.3.2019
Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti.
Sisällysluettelo:
Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt
Produktiivisten vastausten käsikirjoitus
Kokeen pisteitys
Muuta arvostelussa huomioon otettavaa

Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
OSA I Kuullun ymmärtäminen
Борьба с плохим настроением
1.1. Они её мало беспокоят.
1.2. Он действует в зависимости от ситуации.
1.3. Возможность поделиться любыми мыслями.
1.4. Он стремится попасть на свежий воздух.
1.5. Она хочет понять, почему ей грустно.
Посты в Вконтакте
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Как экономить деньги?
3.1. Не делай импульсивных покупок!
3.2. Не верь рекламе!
3.3. Попрошайкам – нет!
3.4. Доверяй, но проверяй!
3.5. Научись экономить на вредных привычках!
Две культуры (video)
4.1. Девушка, наблюдающая за обычаями двух стран.
4.2. Представители обоих полов.
4.3. Разницу в обычаях разных народов.
4.4. Она оставляет зрителю право оценки.
4.5. Они уделяют большое внимание внешности.
Вы счастливы в Финляндии?
5.1. Se koostuu erilaisista asioista / useasta asiasta. (2 p.) Hän tarvitsee Suomea ja Suomi häntä. (2 p.)

4 p.
Jelenan mukaan onnellisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Hän kokee että
Suomi tarvitsee häntä ja hän Suomea.
2 p.
Hän määrittelee, että se onnellisuus on asioiden tajuamista. Hän kokee Suomen
omakseen, koska hän tarvitsee Suomea ja Suomi häntä.
0 p.
Suomi on hänen isänmaansa.
5.2.

Heti muutettuaan Suomeen. (2 p.) Että on hyvä paikka kasvattaa lapsia. (2 p.)
4 p.
Kun muutti Suomeen. Löytää hyvän paikan kasvattaakseen lapsia.
2 p.
Anton tunsi itsensä onnelliseksi, kun hän muutti asumaan Suomeen. Hänen
mielestä tärkeintä elämässä on lapset.
0 p.

Kun hän matkusti Suomeen. Tärkeintä elämässä se, että on kaunis paikka
kasvattaa lapset.
5.3. Täällä ihminen (tarpeineen) koetaan tärkeäksi. (2 p.) Voisi olla onnellinen
lähellä. / Koska tärkeintä on perheen läheisyys. (2 p.)

muuallakin, jos perhe on

4 p.
Suomessa parasta on Tanjan mielestä se että maassa tärkein rikkautena pidetään ihmistä ja hänen
elämänsä Hänen mielestä onnellisuus ei riipu siitä missä asuu vaan siitä jos hänen perhe on lähellä
hän on onnellinen missä tahansa maassa.

2 p.
Parasta Suomessa on optimismi ja onnellisuus. Tanjan sanoo, että olisi
onnellinen toisessakin maassa jos vain perhe on lähellä koska maa ei määrittele
onnellisuutta.
0 p.
Tanjan mielestä parasta Suomessa on ihminen ja hänen elämänsä. Onnellisuus ei riipu maasta,
vaan lähimmäisistä.

5.4.

Sitä, miten Suomessa voi viihtyä. (1 p.) Verotusta, (ihmisten) töykeyttä ja ilmastoa. (3 p.)
4 p.
Aleksandr ihmettelee miten Suomessa voi olla onnellinen. Hän moittii Suomen veroja, auringon
puutetta ja ilkeyttä.
3 p.
Hän pohtii, miten Suomessa voidaan olla iloisia. Hän ei tykkää veroista, auringon puutteesta ja
ihmisten epäystävällisyydestä.
1 p.
Aleksandr ihmettelee, miten jotkut voivat olla Suomessa onnellisia. Hän moittii
Suomea korkeista veroista.
0 p.
Suomi ei ole Aleksanderin maa. Suomessa ei ole aurinkoa. Hän haluaa pois Suomesta.

5.5.

Koulutusmenoja karsitaan. (2 p.) Ihan huono paikka (asua). (2 p.)
4 p.
Innaa huolestuttaa koulutuksessa valtion budjettieikkaukset, jotka ovat
kohdistettu opiskelijoihin ja opetukseen. Hän kuvailee Suomea jätepaikkana, onnettomana maana.
2 p.
Innaa huolestuttaa kuinka koulutuksesta ei joudu maksamaan. Hän kuvailee,
että Suomessa on vähän syitä olla onnellinen.
0 p.
Innaa huolestuttaa koulutuksessa koulutuet. Hän kuvailee Suomea roskana

Диалоги
6.1. С руководством не договорились.
6.2. А там ты искала?
6.3. Она правильно архитектуру выбрала.
6.4. Не знаю. Может у неё депрессия?
6.5. Тогда от этого польза многим родителям.
6.6. Будем надеяться, что скоро поправится.
6.7. Вечно какие-то cтранные поговорки!

OSA II Luetun ymmärtäminen
Комиксы
7.1. Сколько можно спрашивать!
7.2. Помогать надо, но не всегда получается
7.3. Своего опыта пока мало
7.4. Зачем зря хвалить?
7.5. Жить в гармонии с собой
Как простить?
8.1. события
8.2. страдают
8.3. страшных
8.4. по-настоящему
8.5. способов
8.6. поступок
8.7. ошибки
8.8. извиниться
8.9. отношениям
8.10.
личности
Новости коротко
9.1. D
9.2. B
9.3. C
9.4. A
9.5. A
Квартирники
10.1.
На них можно ближе познакомиться с музыкантами.
10.2.
Показывать другую сторону музыкальной культуры.
10.3.
На котором он был единственным слушателем.
10.4.
Все участники должны выполнять условия хозяина.
10.5.
Дмитрий приглашает тех, кто ему нравится.

Школьные тесты
11.1.
Уровень грамотности населения невысок.
11.2.
Изучающий законы природы.
11.3.
Ген —
носитель наследственности живых организмов.
недавнее изобретение биологов-генетиков.
источник серьёзных заболеваний.
11.4.
11.5.

Страна упомянута в качестве положительного примера.
РАН поддерживает лженауку.

Дмитрий Дюжев
12.1.
Katsojat eivät arvosta (2 p.) heidän vuokseen tehtyjä uhrauksia (2 p.).
4 p.
Näyttelijän mielestä, venäläiset katsojat ansaitsevat halpoja ja huonoja sarjoja, koska hänen
mielestään he eivät arvosta näyttelijöiden uhrauksia.
2 p.
Ei arvosteta niitä asioita, joita näyttelijät joutuvat käymään läpi.
0 p.
Katsojat eivät voi arvioida näyttelijöiden uhria.
12.2.

Hän oli menossa bisnesluokkaan, (jossa hänellä oli paikka) (2 p.), eivätkä
turistiluokan matkustajat päästäneet häntä ohitse (2 p.).
4 p.
Hän seisoi jonossa bisnesluokkaan. Turistiluokan matkustajat eivät halunneet päästää häntä jonon
ohi.
2 p.
Hän oli jonottamassa ensimmäiseen luokkaan. Häntä ei arvosteta katsojien keskuudessa, vaikka
hän tekee uhrauksia heitä varten.
0 p.
Hän tilasi ensimmäisen luokan lipun, mutta lensi muiden tavallisten ihmisten kanssa.

12.3.

Loukkaantuneen näyttelijän sanat suututtivat (2 p.) kollegat, katsojat ja
sosiaalisen median käyttäjät (2 p.).
4 p.
Loukkaantuneen näyttelijän sanat raivoisaan reaktioon hänen työkavereiden, katsojien ja
sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa.
2 p.
Tuohtuneen näyttelijän sanat saivat aikaan paljon keskustelua hänen kollegoiden, katsojien ja
kuulijoiden sekä sosiaalisten medioiden parissa.

12.4.

Myös Juri Loza tuomitsi näyttelijän (2 p.) ja ilmoitti, että meidän maassa on samat säännöt kuin
missä hyvänsä muuallakin (3 p.).
5 p.

Jurij Loza myös tuomitsi näyttelijää, sanomalla, että meidän valtiossa on samat ohjeet, kuin missä
tahansa muussa valtiossa.
2 p.
Juri Loza myös tuomitsi näyttelijän ja julisti, että meidän maassa on kaikilla ihmisillä samat
oikeudet.
3 p.
Jurij Loza nöyryytti näyttelijää sanomalla, että meidän maassamme oikeudet ovat sellaiset, kuin
missä tahansa muuallakin.
0 p.
Samoin Yuri Loza arvosteli näyttelijää ja sanoi, että meidän maassamme säännöt ovat samoja
kaikille.
12.5.

Skandaalin takia joku ”korjasi” Djuževin Wikipedia-artikkelin (3 p.) ja lisäsi sinne hänen
kuolinpäivänsä (2 p.).
4 p.
Skandaalin takia joku "korjasi" Dyuzheville tarkoitetun Wikipedia-artikkelin, lisäten sinne hänen
kuolinpäivämäärän.
3 p.
Riidan takia joku "korjasi" artikkelin Wikipediassa, joka kuuluui Duzjeville, lisäämällä siihen hänen
kuolemansa päivämäärän.
2 p.
Skandaalin takia joku lisäsi wikipedian sivulle vääriä tietoja, väitti näyttelijää kuolleeksi syyttä.
0 p.
Ljushevin wikipedia-sivulla lukee, milloin hänet tapettiin.

OSA III Rakenne ja sanasto
Конные прогулки
13.1.
исключения
13.2.
случай
13.3.
животными
13.4.
гостей
13.5.
благоприятно
13.6.
помогают
13.7.
это
13.8.
провести
13.9.
спортивного
13.10. Опытные

Будьте как дома!
14.1.
устроил чаепитие для незнакомых людей.
14.2.
ночлег во время путешествий.
14.3.
нам не по карману.
14.4.
отклик не заставил себя долго ждать.
14.5.
чем хорош сайт

14.6.
что ждёт нас в любое время.
14.7.
который довёз нас до города.
14.8.
бегал в булочную за свежими круассанами.
14.9.
а мы только рады были
14.10. мир не без добрых людей!
Ах эти лайки!
15.1.
помощью
15.2.
у
15.3.
легче
15.4.
личной
15.5.
жизни
15.6.
фотографиями
15.7.
её/ее
15.8.
одной
15.9.
ври
15.10. завидуешь

VENÄJÄ pitkä oppimäärä, kuullunymmärtäminen, kevät 2019
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
5.1.
Елена
Счастье ─ понятие, включающее в себя множество различных факторов. И я, и моя семья чувствуем
себя в Финляндии комфортно. Есть ощущение того, что это ─ моя страна. Я нужнa ей, и она нужна
мне.
5.2.
Антон
Почувствовал себя счастливым, как только переехал в Финляндию. Несмотря на житейские
проблемы, которые есть у всех, чувствую спокойствие и защищённость. Прекрасное место растить
детей ─ а это главное в нашей жизни!
5.3.
Таня
Чувствую себя счастливой и с оптимизмом смотрю в будущее. Замечательная страна, где главное
богатство ─ это человек и его жизнь. На самом деле счастье не зависит от страны проживания. Я буду
счастлива и в другой стране, если семья рядом.
5.4.
Александр
Абсолютно нет, не моя страна. Читаю комментарии других людей и удивляюсь, как здесь можно быть
счастливым! Налоги, отсутствие солнца, недоброжелательность и прочее.... Жду любой момент, когда
можно отсюда уехать.
5.5.
Инна
Согласна с Александром. Сократили детские пособия и расходы на образование, а чиновники свои
зарплаты оставили на прежнем уровне, безработица растёт, ситуация с беженцами. Мало причин для
счастья. Не страна, а помойка. Не дай бог жить в такой «счастливой» стране.

Kokeen pisteitys / poängsättningen av provet

Tehtävä

Osioiden määrä

Uppgift

Antal deluppgifter

Pisteitys

Enint.

Poängsättning

Max.

1.1.–1.5.

5×

2/0 p.

10 p.

2.1.–2.4.

4×

3/0 p.

12 p.

3.1.–3.5.

5×

3/0 p.

15 p.

4.1.–4.5.

5×

2/0 p.

10 p.

5.1.–5.3. & 5.5.

4×

4/2/0 p.

16 p.

5.4.

1x

4/3/1/0 p.

4 p.

6.1.–6.7.

7×

3/0 p.

21 p.

7.1.–7.5.

5x

2/0 p.

10 p.

8.1.–8.10.

10 x

1/0 p.

10 p.

9.1.–9.5.

5x

2/0 p.

10 p.

10.1.–10.5.

5x

2/0 p.

10 p.

11.1.–11.5.

5x

2/0 p.

10 p.

12.1.–12.3.

3x

4/2/0 p.

12 p.

12.4.–12.5.

2x

5/3/2/0 p.

10 p.

13.1.–13.10.

10 x

1/0 p.

10 p.

14.1.–14.10.

10 x

2/0 p.

20 p.

20 p.

22 p.

15.1.–15.10.

10 x

16.1.–16.4.

1x

1/0 p.

10 p.
Max 99 p.
Yht./Tot. 299 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.

