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Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Ge varje blomma ett pojknamn/namnge varje blomma efter en pojke/fästmanskandidat (3 p.)
Kontrollera vilken blomma som är fräschast (på morgonen) (3 p.)
b) En sten (3 p.) omgiven av vatten (3 p.)
c)

Ett dåligt lingonår. (3 p.) Man tror att vinden tar med sig/för bort blommorna. (3 p.)

d) Att gräva en grop (och täcka över den). (3 p.) Om det finns något levande / ett kryp i gropen
på morgonen. (3 p.)
e) Vända den avig / vända avigsidan ut (3 p.)
Lägga in en slant/en peng i sockan (3 p.)

FINSKA, medellång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2017
manuskriptet till del VI

VII Taikoja suvessa
a)
Toimittaja: Yksi kuuluisimmista juhannustaioista on panna seitsemän kukkaa juhannusyönä tyynyn
alle. Taian modernin version mukaan kullekin kukalle annetaan jonkun pojan nimi. Se, jonka kukka
on aamulla virkein, on tuleva sulhanen.
b)
T: Juhannusyönä myös miehillä on mahdollisuus saada selville, millainen morsian heille on tulossa:
Nuoret naimattomat miehet, jotka tahtovat tietää morsiamensa, menevät järvelle tai virralle ja
istuvat semmoiselle kivelle, jonka ympärillä on vettä. Sieltä he saavat nähdä morsiamensa haamun.
c)
T: Jos juhannusyönä tuulee, tulee huono puolukkavuosi, mutta tyyni yö tietää hyvää puolukkasatoa.
Juhannusyön tuulen ajatellaan vievän mukanaan marjankukat. Juhannusyönä kannattaa myös
seurata, sataako silloin vai onko yö poutainen. Yösade ennustaa sateista loppukesää.
d)
T: Juhannusyönä voi turvautua myös vähemmän tunnettuun taikaan. Kaiva kuoppa pihalle ja peitä
se oksilla. Jos siihen on ilmestynyt aamulla jotakin elävää, pääsee kuopan tekijä naimisiin. Asioita
on tulkittu eläimen mukaankin: muurahainen tai hämähäkki tietää hyvää, mato tai kovakuoriainen
pahaa.
e)
T: Juhannusiltana nukkumaan mennessä käännä vasemman jalan sukka nurin. Sen jälkeen siihen
pitää panna raha: ennen vanhaan se oli viiden pennin raha, mutta nykyään käy vaikka euron
kolikko. Sen jälkeen, kun sukka on käännetty, ei saa enää puhua sanaakaan. Unessa näet tulevan
sulhosi tai morsiamesi kasvot.
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