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1, t'1'.:i siä al'viornni.s''ua

/irvtin Li ( evaluc;iirtj- ) on hyv-in noni"bah..,,inen il rliö . Sillä, cil erilars i

tch l.iiviä ja ^sitä suori te taan cri iasoilla. Usea'c tut!:iJai- , r;r-,1. Siui-
bearn, näIlcväi. al'vj.oinnin lirtbyvä,n läheises-u1 päätökseni.r.kcon. i'iij-r-
hänen tnli]<a.ansa arviointi on tapah'bunra (prosessi), jossa r-ajataan, 1,li
-Lään ja sovelletaan liuvailevaa ja arvioivaa(l<arrtaao:ta...aa) infcr.nara-.

F ta jonl<in a.sian (tonteen) 'ansio]<l<uudesta (l-aadr-lkl,.uurj.estir), n-ikä käy
ilml scn tavcj.tteista, rakente esta, toteuttamj-sesta ;a tulcksista j:
tn j.tä ltiiyte*r.ään erilaisra pää böksiä ja t'tilityksiät' rrarten. Ärvicrniti
kohCe vo j. o}1a opetussuunnitelma , opetraninen, opp-irninen , oppinater:
11 jtre.

Arvioinnin eri tyyppejä voidaan havainnollis-caa seuraavan kaavion
avurla, iokr on myös Stufflebeanin (lgZ6) esittärnä.

A]OTTUTOTEUTUNU
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PANOSTVÄLUOI}iTT

E.icllä k,ttvabtu.a i.raaviota voida.an sovel-taa myös esim. FOFS:in ;a t/Ii^l

ar"viointiin. iiciellisen xohcial-}a oliaan suorittarEssa p:os-:ssi - ja -ur-l(

tosevaluoin'tja ja valrnistclcnassa säätclypäätölcsiä. Vlij-iil:n osar la
ol I aan' suunnittelcilassa panos-, proselsi- ja tuotosevalucin'tia,

toimintasuunnr-*-cinan to t -
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Sal,iLtr aS j [rå ili etner.t-t cri trältöl"annalta Larkaslcltuna havainnollis"aa

seul'aava ]<i..tv.io (l,eilnu & Saari I9'/6)

All<uclia.gnoosi Forrna
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tiivincn taso Sunmatiivine:r ''r
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yksi taulukosta vedettävissä oleva johtopäätös ofl' että tutkinustyJp-
+i ot-n rrhtei sten kokei-i'en

pisesti lterättävä sur,rmatiivinen yksilötason tieto yhtersten {or"e -

(+ erilaj-set taustatied.ob) avul]a eciustavitla otannoilla on ehdotto-

man välttänätöntä paitsi yksilötasolla (esin' oppilasarvostelua var'-

ten)myösohjelmatasolla(mm.oPS_kehittämistävarten)jaha}linnon
ja .suunnittel-un tasolla iarvittavan patr-autetied'on hanlckimisek-si'

Täsbä syystä esim. evaluaatio-osaston järkevän toiminnan eljnehto or'

että opettajat ymmär'tävät yhteisten !:okeiden ia niihin liit-"yvien er.'

iaisten taustalcyselyiclen merkityksen ja oval valmiit yhteistoiniuiaa:

Jos ,'yhteisten kokeioen'r järjesLämitlen ei suju kitkattonasti' ei

myöskään vo ic.a saacla luot ettavaa palautfutietoa opetu'ssuunrtite inan

jatl<uvan kehittärnistyön pohjaksi ' T'ässä suhteessa liene vät karkkier

osapuolten edut Yh-'eneväi se-r'

2. Arvioinnin kohteista ja tasosta

Renianin S. Bloonin (1976) kouluoppimisen t

kuvio ) tnukaisesti voir'ur'e ' arvioicla oppilaan

tuksen laatua ja oppirnistuoloksia'

eorian (ks. al-1a oleva

lähtöominaisuul<s ia , oPe-
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Oppj.laiclen 1ä.htötaso-ominaisuul<sien mitta.aminen opetusba aj atellen
kar"rnabtaa a,ina supistaa mahclollisim.matt vähäiseksi ja nitata kulloin-
kin esille tulevan oppj.mistehtä.vän kannalta relet'e.ntteia (vä1ttö-

' r' \ ral<kotf " 
otir"aatiota 'na1,1;omra, enr

1ii sj.is kannata suorittaa laajoja taustamittauksia, vaan sen sijaarr

alalysoicla mahdolli simrnan tarkasti mitä ennakl<otieto j a ( ail<aisemmin

opetetun osaarnista) ja mitä uusia t,ietoja esilte tuleva opp'*istehbävä

ec1c11.yttäåi. Tä:IIä tavall-a hanltittu 1ähtöbasotieto on silloin myös

helpomrnin hyödynnetLävissä. l'luoclon vuoksi suoritetut alkud.iagnoosi'

oval, ]ähcs Lryöciyttömiä, ellei tictoa tietoisesti käy-'.etä, puhunatta-

kaap siitä, että on viety ailtaa itse opetul(selta j a kulubettu ene"6::

Esimerhkinär vaan ei väIttämättä rlallina, erään oPpnrstehtävän (engit

nj.n ]iielen prepositioiclen käyttö) rakenteesta esitettaköön tekijän
itseohjäåvåI opetusmaceriaalin rrh'ait for nerr alussa oppilaille esitet
tävä ennaklcojäsennys (ns. advance organizer).

Tämän ohjelmen tarkoiluksena on opettaa englannin kielen prepositioiden käyttöä.
Englennin !ielessri prepositiot oval tärkeitä, l<oska niiden avulla ilrnaistaan mo-
nenlaisia asioite, esim:rl.iksi :

1) aikaa: at six o'elock, !n the morninq, at night, after eight
Z) pl$:a: on the teble, in my pocket, behind a chair, al the door
3) l:einoi, tapra, -r'älin:tiii: bv bus, bJ/ car, r,.ith a ]inife
4) :;uunt:::r: to Loncion, Iiom Liverpool, ortt ol lhe bag, intg the pocket

PreposiLion peil*a on cnnen sitä sanaa, johon se liittyy. Tämiin voit todeta yllä
olevien esimer'llliieuseirlen perusleella. Suomen kielessä sama asia ilrnaist-aa-n
useimmiten s.lnsrr loo'.t:;sa olevilla pJ.ätleillC.: pö5'cliili, aamulla, Lai sanan
jäljcssä olevallr. ioisella sanalla: talon eclessä, luolin tal:ana, pdydln alla

Iinglannin kielessä on muutemia acljektiivejr, joiden kanssa ki5'tetlän usein tietty-
jä prepositioita. Esimerliiksi:

'I'om is fgg]-"t besketball.
IIy bag i",J,',fl_oJ r-pples.

'l'äliaisel tepeukset Sinun on opetelLava ulkoa.

F
A.

t.

C.



D.

POI'S: i
mrten
l.ai11e

E.

Ur'1,i:rrtrrin kiclossi on us.ritzr vcrb:iä, joiclen kanssa l.:äy'LctZiiin uscin ticttl'jii pre-
p(,siti cri t'}, I..," inr.r.l:il:s i :

\i'i11 1'ou rvait for- nic?

Irlay I lool< at- 1'otrp photos ?

'liillai-set tapauliset Sinun on opeteltava ulkoa.

Erityisesti on s.1'1tä ttrltistaa. että prepositioirlen kelrssa täy't1'5' persoonaptonomi-
neista kiil'ltiiä ns. oLjel<timLrotoja.

I gave the money to her.

Can 1'ou u'ait for n.re?

Is 1-o:n coming l'ilb titcm?

Iltromaa nr1'ös, ctiä pr.crposilion

Itnr tircd of l'aitin(.
I r','ash my hands beforc e_alin$.

jäljessä oleva yerbi on itrg-muoclossa

A
Affel<tiivisia 1ähtöoriiinaisuu](sia mittaavista osioista on joitakin
esimerkl{ei ä liitteessä. Kielenopetuksessa on tätä a]uetta Suonessa
erityisesti tutkimub Eero Laine, jonka julkaisenista ja lahia:-ko lnel
jull<aisLavista tutkimuksista voi .!-ie ]enopettaja saada runsaasii vih-
j eitä onraan työhönsä .

opetr-rltscnsa laatua opettaja kai lähinnä tarkkailee itsearv i;#:,.
oppilaiclen tuoLosten v:i:t't;,kseIIä epäsuorasti. Opetuksen laadulla
ymnärretään tässä ope'tuksen mahclollisimrnan tarkoitukscnrnukaisra so-
peuttamista opetct tavan oppimisryhmelr oppimisedellytysten ja -tar-
peiden mllkaisest.i, ei rnibään jonkin tietyn oppimisenpsykologian tai
ttmetodintt mukaisia toimintaa.

Päähuomio opetustyössä (relevanttien ennal(kotiebojan ja ta.itojen
kartoittamisen 1isäksi) kohdistuu oppinristulol<siin, ts. hank.i-,aan
pala'utebietoa tavoitteiden saavuttaniseksi. Kielten,opetuksen tavo i

tei-den mukaisesti tämä palautetieto voi koskea kielen oppimrsf,a,
asennoiLuinista kielenopeLukseen ja kulttuuriticdon hallintaa. lläasr
kaikista on esirnerkkejä liitteissä. Lisää esirner-kltejä,on mrTr: pOFS

oPAS 3 b . Arvioinni-n yteisen taustan osalta viittaan l(ielenopet'r,aj i
/.':^'..-'...-r,r,.-.-, 

vJrvvu

,.arvr_ornnl-n Lasoa koskeviin näl<ökohtiin.

J. Kielitaiclon osa-alueiclen j a kielen elementtien painottaminen ar--
vioinnissa ja oppilasarvostelussa

n

S

lt

så, vrl(l(E:ssä ja Nyltykielessä ei esitetä tarkempaa ohjetta
ielita j dcn eri osa-al-ueita tulisi painobtaa annettaessa op!ir-
arvosanoja. tri ole nyöskään otettu ltantaa siihen) nitä arvo--



s:iiriLir I)aI'i.rsl.arroi f c'e :r.aion :jaavut, L:in,j-t;e-'tr .lasi;:i-i s j

e s.i L c: t y 1-, lt:rnrtanol ot; onlrirr n:ilrtl-ivi-i 1<.i rj o i t; t aj ait
joL1.:a osittajrr pcnrstuva-L tnuist-Lot:i l-aabinc,eu

secn l:c sllus te,Lritu't .

. Siksi
Arn I r/ a l
vlllLl.\)r

YIeis/supp. Keski LaajalLaaj. Perusbav

F

ryhrlän

Per,ustavojLet:Lso on si]<si ]rorkea ja perusoppisisåil1öt niin laajoja,
eil,c.l ni-iclen s:ravul.tami se ssA voi da pi taä vä.Ltt,ävänä suor:iutunis;e na,

v€ran su.or"j tuhscna j olta vastaisi ehkä rrykyiståi arvosanaa 7 .

I'liten kiclitaiclcn osa.-alueita tulisi painotLaa arvosanoj a annetta.ess;
l4icleståini t.ulee integoitujen Lat|ojcrr (nel.jä osa-aluetia) saacia

suurin p:rino, mtrtl,a täinän l-isäksi voiLaneen har]<ita rnyös liiel en I<es-

kcisten elementtj-en, rakenteiclcn ja sanaston painottar,rista eriltseetl.
VoiLaisiin ky11ä perusbellusti sanoa, että ]<os}<a rakente iden i a sane;

torr hallinta ei ble Lavoite sj.nänsä, vaan ne ovat keinoj a/väIineitä
varsj.naisten viestinnällisten taitojen saavuttamiseksi, niitä ei t-a:'

vitsc/tule ottaa huonioon arvosanoja rnäär"ättäessä. Arvonana nääräy-
tyisi pel]<åistäiin kicl-en ymrnär,tämisen ja tuottanisen perustecl-1a.
Sitä paitsi ral<cnt eet ja sanastohan ovat aina mukana myös integr"oi*
cluissa tairiorssa ja niiden mittaar,risessa. Sanaston ja rakenieidc-n
kesl<cisen tärkeåin våilincarvon vuoksi niitä rnieiestäni voidaan paino.'r-
r,aa eri]<seen, ei kuitcnl<aan yhtä paljon kuin inbegroituja t.aitoja.
ijclellä esitetyt kannanotot on konkretisoibu seul.aavaan taulukkoon

LU O K KAT A S O/TA S OKU RS S I

- l'litt auksen
kohde
Puheen ymm.

Puhuni-nen

Luet . yrnm.

Kirj oittamrnen
Ralic nt e.: t
Sanas L o

3-Lr

35 r'

l0 r,

I0 i

10%
10 i,

l-lr

30%
z) it

15 it

10 it

10r.'
10%

35 r"

l0 it

2a%
c:d)/)

1.0 %

10 %

25%
20 /,

atr cl
a) tJ

r0 r,

10 f'

10 /,

25 /,

?0. %

20 
!%

15 %

10%
10 i,

30%
20 r"

20 r,

10 r,

10 r,

10 f,

Sanastolle ja rakenteille ehdof.etaan siis kummallekin 10 %:n paino*ut.

ta kautta linjan. lliiclen lresken ei ole tehb;r eroa, koska kurnmaLltj-n

ovat tärkeibä 1..i elellisen viestinn:.,n onni.stuniselle. On huonai',,at'a ,

että etle11ä tehL5, ehdotus ei väIttärnättä cde11y1,ä, että esin. puhe-
taito t,il-l.is;i eri]:seen rn'.taLa sitä va'rten iärjestetyssä kolteessa. Ser,

tasoa voiclaan tar:ll1<ail1a jatkuvasbi ja antaa puhel-aidosta arvosana



t.iii:råin va-il<Lttcl,rran pcru3i,cc1la.. Tåiirra. ei taas kuitenltaan puolt:;L:_.-t..

rncr'lti';se s.l ';åj, ctt.oifrö ol isi hlrvin Loivol,tava:r j är.j esta.åi inyös sill o,:
tä-l 1öin puhu.riri sr:n baitoamitt,aa.r'ia kcl<eita. Allekirj oit,tanut on t,o-
dct-rnul SYli: -ln l<okeilussa puhurnisen l<o]<een arvioitsijan vasta.avuu.oerr

olevan l<eskintiär'in 9lt (lteskiiioulrin ylinunät l-uoka.t ja l-ukio) ja sane.n"

sur-rruisia lu}<uja nrn. perusl<or"r1un fV luo]<an suulliscn }<okeen a-r'vio-il
. r-,,niss{' Kosl,.a opp-LIaal-1c annetaan vain yksi arvosana, muoclostuu ar.ic

sårn:r sitcn, että lasl.:etaan yh1;een painotctut ai"vosanat (rnittauitsen
lrohtcet,). Tåi'rä r,a.r'1,en voiclaan laatia tau.lukko, josta nopeasti näi..ce
prosren'l;tipinottrhset kunkin arvosanalt osalta.

Painal,uskerroin ja vasbaava'rnumerokertymär'
Arvo s anei

n
5/"

It 0,2
5 0,25
6 .. 0,3
7,. O 

'35B 0,4
9 0,1i5

10 Q rtj

t0 1l

O'4

0'5
0r6
a'7
0rB

o19

1r0

15%
0r6
o,75
0'9
1' 05

rr2
L,35
1'5

20 /'
0rB
lro
rr2
1r4
1r6
1rB
2r0

25%
lro
I 

'25
1'5
r,75
2ro
2 

'25
215

30 r"

r12
1'5
1rB
2r!
2,\
2'7
Jro

35 r"

1r4
L r75
2rL

.2 rla5
2rB
3 ,I5
315

-

ilaluan erit;'isesti kolosbaa, että ede1lä esitetty systeemi on 1ähin'
ai atuskol{eilua: näinkin asian voi-si tehclä. Tämän tapaista painotus-
ajaLtelua joutuu jokainen opettaja arvosanaa antaessaa.n jokatapauir-
sessa soveliamaan. Eri asia or, onko tarpeen ja sy}'tä tehciä se

eclellä esiLetyl.l.ä tavalla kymnenyspil.kun tarkkuudella.

P uh e e n 'yr::i:-ii"t:äi:isen arvio inni s ba

Seu::aavassa 1<esiriLyn lahinnä kuul-1un ymfiärtämisen nittaalrniseen. Kuu-

lurt yr;inärtäminen on vaikea, ehkä vaikein, kiel-itaidon osa-alueista n.
taLar osiLtai-n s1ksi, että puheen yrnnärbämisestä ei kovin paljon
tiedetä ja osittain käirtännön ongelmien vuoksi (mn. vaikeus saada kä.,

töön luotettavia puheen tuotoksia kielenopiskelun eri vaiheisiin).

Pulreen ymmärt.ärnistä nitatLaessa tul-isi pohtia missä tilanteissa ja
rnillaisia ail",epiirejä kasittelevää vieraskielistä nuhetta oppilaiden
edellyt.etään yminärbävän. l4yös on syytä muistaa, että puheen ynnär'tä-
nistä ei useinl<aalr tarvita puhtaana (yksinään), vaan siihen liitt;'y



r

I

uric j n j oI": Ln itiuLi lci cl iLziiciorr osa-aluc ( puhuni llcll ) itirj oitt:rtttj r-icn ) .

Olis-ilt,in s;1'yt;j. pohl.ia onl<o t:u'pccn, rnilloin ja nillsi rnitata puheet'i:ii.
niåit"Låirrristii y1':sitrilåirl. Tähärl li,itL;'en vois,L pohtia, vcitaisjinl.rc rrir'a';'
opp.Llaan 1ry1.:;.'ä sclviJ'tJ'ätj-etyistä]cicleriil.:;rtLö'tjla.nLeist,::. ja v;cstitl'
tä1-clitärri stai kollc-rnais;v:Lll,aiscmniin ( jol.l oin oppi.La;ltr on piLånyt ynnä,-''-

Lää vjer-askielistä pulietta. ja itse tehCä tärna.n perustcella io'Leikjn).

On rnyi)s syyt:i pitää ni-c.1cssä, cttä puheen ynlmäi'tåiniisessä }cuulija ioin'i
perljoltj (varkl.:a ci täysin) puhujan erhCoill-a. Si]':si ptthcen ;'rinnärt:i-
mj sessä tr,ilce pääs'cit su.hteellisen trrorkea]1c tasolle onaan puheiaitoolr
verrattuna, joha voi o11a pelI<äsbään nir-rirlaalista r'äärrnä.htel-yä"

(palanrtesign:ral ej:r) mutta voi kielibaidon ja uskalluksen lcarttuessa
kehittyä al<bij-visenmaksi panoksel<si.

Usein tarvitsee ynmärtää puhevirrasta- vairr pääasiat. Tä.män tulisi
nåikyä nrlrijs puhceen ynrnij.rtåimisen mittaar,.risessa. Jositus on tilanne ja
viest,intiitchi.ävä kuitenkin sellaincn, että täytyy tarkasbi yrnn,'rtää

krrrilcnårnsa. Tar'rnåi l<oskce erilyisesl,i scllaista tilarrnettiL, jolloin
pjtåi;i vastaanotLaa tär.keitä ailtaan, paiklcaa, toinrenpiteitä trns. L:os-

lcevja ohjeita ja viestejä. Tä11öin lto. seikliojen tarklta ynmär'uäilinel

on viesLinnär'r onni.stunisen i<ritecri

Liitteessä olerrissa esirnerkeissä ltyritään havainnoll-istan:ran ede1lä
esitett:',j ä nriclipiteibä. Huomattakoon erityisesti, että ntotrival-inta-
vaihtoehdoL on hirjoitcl,tu rrltlosrr osoittanaan millaisia vaiht,oehtcja
voitaisiin nrahColl-isesti käyttää, jos päatettäisjin käyttää nonivalir
taLel<niilil:aa. Kyse essä ei siis ole kannanotto nonivaLi nnan puolest.a '

Irlonivalintavaihtoehto j en si j astahan oppilaat voivat itse tuottaa vas-
taukscn kysTi.y'ksiin

5. I'iå.nivalinnan lrchittär'risestä

Vaf inbatyyppisen koI<een edut ovat suuressa määrin käytännöl1siä. I.;:;:

csitetään sen parhaal.lsi puoleksi- objektiivisuus, tS. tu-Los ei ole
arvioitsijasta riippr-ivainen, ltosl<a korjaarniseen ej- liity harkintaa.
Tästä syystä korjaamisen voi suorittaa myös kone. On tietenl<in sel','r

n



? . ettii koe-:LehL;i..;icn va-'l-intaan j a vaihLoehto j cn valin'uaan j ne liittyy
.;itrl.åi pt;.}j on suirj c]<tiivisuutta kuin n,r-iitrini,..inl<oetyyppeihin. Kokeen

valjcl.ileetti li.cr-ree suurin onge1.ma, ts. on ongelrnallista mitä (tässä
tapa.uksessa) trielcllises'r,i relevanttja ja t:rvoit,teeksi aseiettua tic-
tamistä j a ta j tani-sba motrival intakoe rni-ttaa.

l.ionivalirrtaa ta. j. yJ eisemnin vähän korj aamist;a vaat ivaa koetyyppe j ä
karrnatta. l<ehiLLää jo siit.ä yksirrkertaisesta syystä, että ]<aj.kki se

aika. rrrjkä saar.laan säasbyniän'crilaisesta arvioinr-rista opetuksen
]<cliitfärnr3ccn on l:rrllanar.rojsta. l'ljttaarnisen ei tulisi o1la ylitään
sen tarlcempara, Jlat'i;avampaa ja ai]<aavievärnpää kuin erilaj.sten vä1ttä-
mii.tLör,rien palautLeiden hanklciminen edellyttää

n

n
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' / IV l,liOl./,., i:1lii'l'.;..:.1i"i.llO,l

()sa 1.

llol i- j :;i t: .i a el-ii,iirr po j a-n 7-c's1-.us*-el ':"-i.t, . :-c; ::-

Fo3.;u:r;'ql'åi j:r !.-'f j iii ha.L'.;.:r.,,, saac:a sel'.-:'l r-,

tc]-iii.,,,i: si cn ,'r.i-i't,o pcj:Il c c)i]:ca r'-;he.r:-'.-:::c.

F

a.

A. He is Jin.
B.'Ifn Ji:: !ie1i.
C. f tnr ve:1''"ei', -.he-::l'- ;;c':.

L

IIo, it
l,lo, be

IIo, I

'i.-lf

lr o cn | {-

hat'en I t .

1 \:' I -\__

-)
L-t-r,t t\
r,i, \-/ J

w
/:-\

A

B.

C.

GcoC :u-:,'ling.

Goo.1 t;;e.
Gcod a iii:::cc;-:.

r

Ä. Yes, I
.8. Iio, he

C. Yes, T

hasntt .

have.

A.

B.

C.

i-44

\#
ffi[

t,n..,+ I ^

na-nre ?

Is ycu:
blu: ?

/\)rJ,z\
( ) '<.1
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I']iri',i'O 'l t-'(6

lr . t,U(r..;^gl,----'j.1":::i,:jl::!J.

0s: ll. Ii:'->.cni,ccl

1,

2,

IIov

l-.

B.

c.
D.

3.

l'.

5.

l'Ilic"t tine is it?
A. Onl<o jo aika?

B. Iienellåi cn :ril"ca? \
J,

C. Onko sitti- ail'-aa?

D. I?aljonl'o kello on?

Il'nt cclour is Your bii-.e?

A. l.{ink;i}e-itten otr sinuu p;'ör'åsi?

D. tiissi;. on sil:un PYöräsi?

C. lIi.n}:i.rå:'irrrn cn sinun pyörFsi?

D. !(jk-;. on si::un P;rör;-si?

llhat nu:be: is ihis br:s?

Ä. llikå oll -uucri linja-zutcn :ru;:'e:l?

B. liil:::" on 
"Fn5. 

lin,ja-au-'c?

C. ltinne +-äri:. ii:1j?-3r:ic ::e:ce?

D. t,j.kå. cn tF:r.i: iinja-auicr ru:r'erc?

Fo;' oid. is Ja::e?

A. Kui.nkr. varhs .ia:e on?

B. Onkc Jane 'ranna?

C. Kuirrl'.a ,1"-::e ';oi?

D. Krha on Jaia?

)

5. You' e-nd ',,": e-re slrll enå sc I
.P.. tie ja ne clcr,i:e iicni5' ja

B. Te ;e he c1etle D1e:li1 Ja

C. Te ja n.' olei.:-'e cianii. ja

D. .ll* ja te-o1et"ie oicr,ii- ja
f t, 4'':: -1 "' 

4:'^ /

^aF?_ n

^-i-'r n

h-F7. nl^. lLt:...

hohsrhI:. rrr--.r .
t

_U. 7..'...-./t 1

e c1:o

niin ca

n1 1n nn

nI].n On

nl.ln otl



A

i'i;iLilO '(5-'i6

1 . lrel-he

2, 1in j:r*a.r.rlo

3. iril'utu

)r. tul-.Llr

'). i,t
6. cngl-a,nti1.air:cn

7, s:istrr

B. va.uva

!. :rl-t,

10. scitsenrrn

11 . rneidS.n

12. srro.-lal.rrincn

13. l:ukka

-1lr . ke.ltsili;'i:l:rti,.
15. il'-i'.ura

(r:,:'-e sprio) i.ren
hcrrti tö )

16.

rl.
18,

19.

a-v.

o1

22,

23.

2\.
2r.
26.

zl.

^OaQ.

29.

30.

juoC.a

hiincn

sa'ca

y) )räåi11ii.

r t'
1,].f {;Ial

l;irjoittaa
s;-rrtynä.iraivä

kyl.rnä.

nuo

pes bä

l',olnchy-nncntå

huone

luli;ra}1o
Luusikyn:rentä.

katseila

VaIj.tse sucr-erk-j.':t:s ii- sanoja
errgla:nil",,i:lis: s:3 sa-nci st:. !

1. an

2. a:rC

3. baby

[. t,i rd.

6. bus

7. co'rd

B. co:r.3

9. drin-L-

10. Englisn
11. fe.::i.};r

12. fine
'13. !inni.sh
1lr. flol..'er

15. hat
16. his

vastaava't

17 . hur:Crei

18. it
19. nc:r

20. or
21. our

22. roo:1

23. 'run

2\. se r/e3

25. sister
25. sixi,y
2'f . snov;bal-I

28, these

29. thirty
30. tirose

31. Thursiay
a) ri\r^e.lr.r

eiise'r scn?-t "' l"cle',-:s:a

F
33.
-> 1,
.j".

-?6.

37.

33.

"o
LO.

Tulel::e:: .i?- s.--:': .-:'r::oin-.,!:'?:sten;ä.:å.si cn /lo. Jos oisic::i:.,si o:.2!
tai en--::::.l,.ol,3l kol.-,:::r l,urcsien' :.'r,'-a:n cpninut ;v:.:årii::i.,i.n ;:;ri; :ei
nen lucl-n i:'-s]'-.-i;e :i saraston. ,-os piste:i äri-s: cn p:1jc:l a: Ie 2i: ::i ,

O-L1SI nf,'". -l.Ua-3€! St-;toJ3.



. LrI J,ol:a' pä:i,uci:oc: ]latllc.llia pu.hccil I'r;uriär'tåi.in-'i.stä riri'r,-l,a.avas"a )lo.:cc-:.--

Oltpila ai i:uul.cva-'t :<ahtce n i"cr: l'a'an ii-rir 1'ogin '
0n åtair,i1,1 S'.r.si:n Grcenin ko-Lona. Pl,Iiic Koputus

Gcoci no::;li ni; , Siu seln.

Good mornJ.tr;;, J)a'Jcry. lllia-i'; tj.ne is it?
Itrs cight otrcl-ock'
Eight otclock | (llauko'r,i;el.ee ) Is Joirn up?

IIo, hc: rs nci up. iic t s st'-i1-r-' slccp j n3'

Is i'lr.r.trtiir.Y sl cePing?
Oii, no , Ge t uP llo',Y r Su-san.

- /rl.l right ' ,irl-l :'igh b ' I rIn gc t-bing uF'

0ppilaat lluulevat nauhal La:

rrr rehtävl;- 1: t"'1:';rl;"tt*tn

I]. Isä
C. John

Tehtävä 2: Susan ncusee kel-lo
A. 7

B. B

c. g

Grecnin pcr[e on anniuaterrai]-a. PLI]IC

l'lr. Greent Coffee, please.
l,lrs Gi'cen: Here ycu år€. And you, Susan?

n Susan: Tea, olease. Anci no rnilk,please, l.iunnl-/.
l,irs Gt'een: lic milk, ;ust tea?
Susan: Yes, plea561.
l,lrs Crcen: He-: e ycu a;.e.
Susanl This tea is good.

Kolinaa, riun i'ir G:'een nousee pöydästä

l,tr Greenl *tel1, I nust be off noi.,r. 3ye-bye!
Sysan ''x Bye-o.,'e , DaCCy.

I'irs Green: Bye-bye , d ear.

Tehtär'ä 3. Susan h juo anrull-a A, teetä
B. kahvia
C. maitoa

Tehtär,ä 4. Ensimrnälsenä läil.*:e A. äi-11
B. isli
? 1 qliS4Ij

.)

\

I



ö

s'J:/1')'-:6-- 08.,08

Ils i n erl< ): e j ä- pi: ]i s cn ;,rn;nåi;: t J.ri.ri s en
poh j a-L-ba

fs }.ir: Bro,,,;n in?
)lo, f 'rri so:rry he is;nrt j_n.
Can I,[a]lc a ncss,a.gc?
Y'es, r.rill yo'.r asli ]iin to ring
nc up r..'jtc.n he comes j.n?
Nanrets S;ri Lh. I,i.y nunbel is
200 27 29.

l^lhat -is i{r Srnj-thrs phorre nurnber?

Oppj.1aat kirjoittar,,at itse taijos ha,l_u-'L;aa.rt rnotrj.valirria, e$j.ro.
Ä. 2?.O 2229
lJ. 2OO 272g
c. 2O2 2729
l). 200 2g2l
1r. 

:o7 2227

-I trn sorrjr ilrt I diclnrt caich your
narire? i/il-l you spell it for me,
plcas e?

0k, ii's p I X _ p Ii 0.

l"ionrvalin.,-avarh io ehd o t
Ä. piepho
B. Pipho
C. Paepho

D. piiho
X. Paipo

-llave you see:t ii?
Oh, yes. years ago in london.
I only sa',./ j.t yesterday. I tied
a.r.reek ago brr,_t couldnrf get aticl;ei. The;, ,,.,,ere all- soia or'r.i.

',/hat are they talking about?
A. a f ilrn
B. a TV prog:ranm?

'{) " i:l }'i,i lr,':r' i...'*...--,

ra i t t aalrrr i s c s t a p e :r,.r. s t avo i t. c._ eh i c,i; ii:: I

-IIa:: clu seit clen?
Jar'_j-sst, för: fl.era_ år sjen i
Sto cllhol li .
Jag såg dcn först j. går"Jag
försö?:i;c senqste vsctca nten ]i,.il:
in'Le få en bil j e tt ,

Vacl är d.et sonr d.e talar om?

. A. .en filra
B, ett T\r-prog::arn
C, en fotbollsnatch

D. en båtresa

-Yirtasell-a, Ret j c puhelrnesså,. .

Är det 257 197?
Ja.
)et här är f,olf Bergsirön.
tr'år jag tala n:ed herr Virta-
tnan?ilutl -

-Xtt ögonbl_i. ck.
- Tack.

Vera lrar den son ringoe ? /.ien
vil-le der:. soix rinrlq.e ta.ta neii

A. Rei jo yiria::en
B. RoIf Eergströn
C, lierr Yirianen

Vad. vil-le c.en

A. Ha.n vil_le
förstccL

B, IIan viil_e

C. IIarr. vilt e

Virtanens

son ringd.e ?

veta o:il po jirer.
sval:s.ta.

ir-tr :rcÄ '^ann
^-v- _

Yirtanen
ve'ia nerr
telef onnut:::er. .

n



lt : i, t, )- a.'?

t;.ttt:. ritar'irJ. tr,,k. Def ; i:
Injiir. oc'L rir.iclls?
Ja, ciet åir in:r.äi;<ltelr j- p::j.set,
]liir' i.l.c n.io r:a,,-,1. ne i; får yal:a järnnt.
l'acll sir ral'cl:c t.

Iiu.r :i1'ci:ct ficll l:unqcn til.Lbelka?
i.. /io penni
.ts. 6O l,c-.rii
C. {J t:r.r.r,d 1i pcnr}i
I). lngcrrting

Koia nrr' al-La i)låg vacl ni behöv.er ta mecl er i rnorgo11. Lh c.,Lra ojrgångrulclelir.,r':riicrr en yJ-letröja, gu-lilrlistövlar och tvätt-tillbehör. Det å:ril

::":;_::" i*r 
tei r'rcd sig n fsc'ti'g att äta , tilr- cxemp:;. frukt ./

a1r nigot sJ-.9' Dc egenti-iga mfiltice.na är 'og orclnadc i förväg,så irrger koni;er att svär-ta. ]rar ni någon.big a,ct fräga?

Vacl kou.rncr Cct att htitrcLa i no.rgon?

å1

^. 
llan

l). J.iaIl

C. I';an

J). iian

slra göra cn utfl;.kt.
sl<a se'nla gaill:r k.äcler tirl frälsningsa::r:i:,r.
skii gå'att köpa nya kläcier till bar.nen.
sl:a gä att inhandl-a rnai iill_ soriri:arsrugan,

är det? Du ser intc
dct;råntin3 att unila
ilu.nora szol.iagar oclr

n

t,ii!ur.*t
Tredje si
ire iagar
Tre Cagar
?re oagar

Vad.

Är
två

Yi l.i:en

^.l't,

B.

c.
D.

sär:skilt 1.;,.ckIig
ö'rer? Tänk bara,l
Cet när är först

tstr.
T\^ ! n.Der :.tnns när,rare

den tred j e,!

är oet?

sia da;cn ev sonma.rl_ovet.
ef ter sol;":arl-ove t.
f öre sc;narl-oyet.
ef ter ju.l1over-.



Gciral s;tr:;:; på r.;us;:;cn och *-oij ccrr si:;b:r 1c'cJig:'r p1a';sc::. lirn
var- l,å rrä.:; ,;il I :;irra noriririll.clr...t- IIten st.ttl 1e ål;cr.''åincia sa:I.:ll?

Där.för h:icle han i.n5et o?.5a!!e rnei sjE.iiär- han trtiade u'L , så5

en i,.v si'a ko:,.p j s;ar" stli på ill-ait.to-r.'::en. iian 'r:i-nkaCe til-1 honc:r cc:

g,icl< ui. f'ör- att st-ric;',er lnei sin vän. Busccn sl'.ul1e avgå J'örs'L 9I::

f e:rr ri:irru"Ler'. itär Göran i:otn tillbai'.a , satt On ä-'l-cire itePre på hal;:

pla.Ls och läs; ue en 'u id n-ing.

Förlåt, clet här äl' tnin plats'J sa han.

- Jas;ir, har clu rrl-a-bsbi.1je'ut?

i'ie j , dc i, har' iag inte.
llcn clcn här n.I.a.Lserr \/åir'lcCrg när jag )rorn iu och ef1;erscn ja;l

lroni fir;:st, ska iag si-tta !rå nin pla'bs'
i'icn cict ii-r" min plat.s. Jag l"atr bevisa det,
iiur, f år ia,g .fr-åga?

- Jag la rrritt, tug15r..lr:.ni på si'Lsen, när iag gick ut'

1.Varför l.ärnnaCe Göran sin p}ats?

2.Vaci tror. du ei-ut hcrrn gjor"cle?

1.

2.

A. ilan
B. llan
C. FIo.n

f). ilan

vjl-l-e 6ä att köPa en tidnitrg.
ville tal a ned cheirlif ören.
såg s j-n flickvän På Plattfornen.
ville +.ala ,...1." vän.

sin tiCning.

nunnen.

A. llan
B. llan
C, lian
D. Han

Cf

a

svara tle ingen+. ir:
fortsa i Le a'-t läs
steg hag'":-gi uPP.

stack tr-rg3unni.t, i



t. !

llsi;rcr']:l''.i ti -cr]ncpohiais;esta prihccn 't,uotta.niscn kolceSta. Sopi'ce Fr,:.,_
i"oul-ttn 1'1äas'ceell-e (rniiiä}i har joi'Lc1tu til-annepoh jais l,a reagointia) ja
lukioon.

-Sorry frn late.
(Tiraitts all- right. tros ::epli

-%

- liave i'cu be en v,'aiting long?

i"t'-ki ) f ^.( Ej. se mitään)

15 ninu.u-i'.::

o1l-ut l'.\-,
Jvain il:.

tu:irtia )

A

-r trrec to c:'-fl you i'i:onr the stai;i-on to iel_1 you
thali; Lrc i:a-:'-n ','ias iaie but you didnrt ans'v./er.

( t r,ir- ar'F
\ J 

-U !. io',€_!?_e:r back onl,./ abor-rt i:alf

--?-!-_Igsl-) 
_

\'/eil, since ',t'e are alreacly late, shal.l l/e get
do',.,,n',o br:.sl::r':s.?

cnll. r'11- be bac<'in a ninute. t:ris rcpliikki)

( orit ul-!;ona.
01et
sall a
puoli

( Sopii. . Soi ta';
errsin itse 5'i::.
puhe.lun. ?i-aa:
kobta)

,q )



*

Sclraavassa esj.lici^l:hcil5 koneel-l--1scs'bi kor"ja-bt.a.i-ista hoetyypeis'i.ä.

-t'll,rs i.la.r1r 11rrrt': otlt,? "

-tt]'[t) , j. | :..;]ic l1;rrl 1161:r-' cirit , 
----_-- 

I'l? . 
t'

A shc'-l.l tcl l

Il she'IL h:'lvc told
C :;lrct<l t;e.l.l

i) r;lre'il trlrvc Lol d

I trc: L

(r ) llorry (z) uty r:ou:;in (3) lasL ni ghb (!') at lhe perty

^ 
(1) (z) (l) (l')

n (r) (1) (:r) (),)
c (3) (t) (,r) (r,)

n (l) (i) (1,) (l)

Lo see tllat' li Int'

AI;'IIrY:I t 
( n)

Sone of rn@ ortt' cotutn/ q= loclny rtte

A

prc,lrlens of n:u;s eCucat'ion'

ÄBCDII
au)y so:l:e s ornebocJy znybody enyLhinrl

'I'his infIat ion is a'"' j'rr'l I T !r;'vcn'L 'l'ecn eJrIe t'o srve

mon(ly during the ltrsl' t'vo yetrrs '

Therers rea]l.y nothin.q r-t'' i!--- can do it'

There are peop)-e who never knorr vhen t'o speak and

rvht:n l.o lte s if ent

'l c:.'.nll. tn;rrrige Lhii Eil il-Y !,'-ii' ';,1lrl p]':"':;e heln nrc?

hr-ve (') 
w€|r'rtcd (c)

n



*.
.J li.i I l'( l' , l l. t,

n (.i',g) (::krrll)

Il (nl,ilj1') (,j,,i')

C (,ias) (skrr)l)

D (j og) (a Lci:^i s)

(rr.lrllill) (:,' 
1

(si.rrII) (r.,)
(,t,:) (lr,,n1t'1')

(ska.ll) (s..)

( I 
',,i 

r ..-,rn )

(hono;r )

(rLlrlrit)
(honorn)

lau,: c et irl-s;,'vil:c i

lrrne is expect.ing ;ou,

F.rngal ocir trar egentl igen a.1 l t j cl htft clel.
rrillrll o1.1.: nvundsr,jrrk eri . .Tafl vet i.nte orn

l'frr ::irr

lri r

pa o , sal

I eJ-Lnii.nhet

o() h.1 :1 lpqP

Iyt/

u

tco nuch?
silc'l,lcs t c,o i:uch .

TL,ey are 1-ate again.

lr ar nii s a fi,r'
f o 1k l:,] trk r lorrt:n./ll'tt :;i:ll't'r'
l('tr vii t'r',r
16 c c1å t-igarc

f ruk l, r,rr:; v;ird

I I r.rir, I I '/lr r(-rl:r a.ntj,,rtt:i l.rrns , n,{ln n^tl iip 1lr;11

ttn,' ,r.rtlti"r"r.*i 1,i,.r' r: l.lur. knnske rrrLr.n. L'ri r):inni..k'or

late arrain'?

Ä 1änr:i.ngen
^Oirl' nAI' Vl

rlen ji r

saJrarbeta.

clens anma båten
g 6pr.ig lril t ,
seJnma brilst

' & denna
hor cleb 1.j 11 '.r:rian1.agen om b detta kan

c dessa
a hrinl a

k-an nren inte lri 96rr. b derrrs niit från t)
c sfr)a c

ma-n ju varr-nclra att få det litel -Liittere.

Frecr"an oCobutt j 'reitä kynnenen nj.nuutti e.

Å 'rr. Preeman 'tni tcd for us for t.en minutes
Il t1r. J',-gr.J:rrr11 (:xl),:(,t,^r] rl:r i n l.r,rr *r irrrtt,,,l;
C r,rr. .'reerrnn kept rrr ',r:.,i ti;rg for t.op pi nrrtes.
It l:l:. I':r"ec:;ttn ',ii,:. ct-:.i1tet ]r:rl t,o ,,.rrr.i f, fOr rrs lnr teir ninrrt,r:s.

.9ri olle



S't' f 11 ,1

Yhdis:ir-l
avu L -l ar

.l)l { L

r;lr n r' {-'. ' .. r : i)i, ;;oi lar-Itcn o]l

1 . Coccl n::nin3l

2, iir"',' are you Li.ri.': Irtorri:Lng?

'3' 
llcii ilrc 'i-hi-ngs a-b ,,.roi')r?

t: 'tl ni' is 'ana'u?

I rm f ine , tharrk you.
0h, f I ]I be al.ri-ght,
Tha'l,;.s noi 'bruc.

So do ll

Goo'J rnorning:,
i{,-" re terribly busy' at thc

Irrn l-ate ; IIn afraid.

There is a lot of fltrN about.

No, I vrorr.rt, I have bee:r tal',1:
vitarnin C r'eguiarly.

g. iiel1., it has helped rne in 'bire

past any\./ay,

f--

t?:
|l2"
t-_.
| ).
L,

lt:

l:
q, Tbat,rs too

vlorl t ca'cch

brd. I hope you
i b.

6, You canrb bo so surc. You may

8c u r-t, any cray,

qt, That ir;
doctcrs
effect.

:lo grrarantee, Some

da7 inat it h:s no

B. I hope you are r:-giit.



*.
I'i;i.r,,i, r r'i il..-i..t,,-1,':.1,.1 i,,t, ;,.,r.1,.:,ii

i-irigJ:.rr'u.! 1-r:.j l; c't ,iuc\rr,,,t-, 5u(,r':å-r r.j.s j. j.r,r i'c:rr.at'briirn p:I-l-jon ci.laji.;r:irr

lt I',i'-ii'.'1 ir,

1l tecii:
C l:,:i t-.c;:t

Ii:di ct;,.::: l.t,tt:n Kr.rni;i;;:il,-L)n'dien (Ica:l-annin) ltu;ringctar cn

L Efi.r:i)':r.;

B ,]u1ii.:ra

C Äirnr:

D l,iar'6.;:ii'e-t,

Eng1i:-nni n potiittiset- puolueet ovat

A kristitliscjenokraaLtin;-'n puolue, työväenpuo).ue ja deaokraattinen puo}:e
B t1'öväen luolue, liberaarinen puolue ja konservatiivinel puolue \c työväcnpuolue, dernokraattine-n puolue ja konservatiivinen puolue )

. Ih1;-l annin ir:r"1a:i:.,.ntissa ( cCusl-.un:ii:ssö.) on

A yksi irr,.,::rri (rr.I:huone) yhdysvaltain pääkeupunl<i on
' V kehsi l:c;r.:.ia (ala.- ja yk-ihuc;re)

c kol:re i-.:::ar.ia (r:ra-, keski-ja 1.J-å.huone) 
A llew York

B Los Angeles

. llrglannin turi::.ettu raåio:rhtiö on c llashington

D Chicago
A lrtsc 

)
B AP,,]

C EBC

D EEC

, Yhdysvaltain presiCentti on tällå hetkellä

A Richard llixon
B L.B. Jolrnson

C lldlrard liennedy

Yhdysvaltain väkiluliu on noin

A 100 miljoonaa
200 miljoonaa

g qdg +,11 .1 j --d++
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nJl olri:l:elun rn:jLolia ni:iun
clo]1ii'ia tu'r'.tG'r,iiir. ja )'s ti';-\rys-
glanlia puhuvlcn 1i:r;riatcn A D D

nln opj.sicelu tcl:ee lrlnuLle
lisel:si ta'rata, )'-csl,:us telltr
1a Ilj.r'jeenvaihdossa n1.vln
s tcn i.h;ii,r: tcn l:l' rLl:r.;L.

Iå B c D E

n orl civi.s';y:'ryt vrrin jos
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IÄ B C D YrD

len cnglantl.a nj.e1e11änl
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1,-.:n cr:31-antla vain, kosl:a
a ei ollut asiassa valln- A B D E

nirr klr:Icn opisl;cIun nngl-
nnl'.t'ran paremmin o-[aa
1e I t rini

Ä Tl c D E

li n k j" e J en opl r:lrc lu aut ts.a
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)4,01.c'uilo I:osli:,an olecl:'.;l, 1rrt enCl.e, Ili;i-a p11)-Iu\tåIrjsir n€lclsså?

^A, D:r irosl::rar)

Ro Yriin r'ähälr n1J:ea (viihcr,r,i:i-in kulrt yhclerr kuuliguclcn)

C" 0len r-'llrtt 1 kk - 1 vuodon pltrticen ajnn

I).01-c,n o1]uL 1- 2 vuoclcn aJrut

E, Clen ollut yli 2 vuottr:

tr, I'ij-'ben htl,ltpora tai vaiLcr.na pldtlt airgilannln lllclon oplal:e-'l,uarios'
velN::iti, si iä r',u.Liri-t: l:dul-uaiirr;i.siiu?
A. Iiyv j-n helpl,ea .t

Jl. I,1c,:1ko helppoe
C. Ei hcJ.ppoa eikii vall'.eaa

D, l"lel-ko val-1:eau

E, Ilyvin vaikeaa

,6, l'ilten !:ovasti ieit a1a-asteella ti'ötä englannin opil!,:lun tryvä )',
joo vertaat sltij. nuihin l:ouluaineiiiiin?
Å. Tcin englanntn hyvitl:sl työtä cr:cr:inän kulu nulden l:ouluaineiderr

h;,viikc1.
Tctn oilg) oi-rnln hyviil'"u 1 suunnll]oort yhtä p:r 1 Jon työtti kuln nul.dr:
l:ouluelncitien hohaalla 

"Tsin en1;lunnin hi'vLi):c1 vö.hcurä.n 'Lyötii ]iu1.n nuiden kotllualncj.i:.
h5'viiks I .

t7. Suuitnil.leen krrlnka noltte tu:rtia viJ-1:os-':.s
I:otiteirtö,viin ) - 6 luokilla?
Å. Vrihen.än l:uln yhden tunnin vllI:osca

C" ?. - ] tun'uig viii;ossa
n" 1 - I tuntla vilkossa
1;, Yli 5 tuirtia vilkossa

käytl t engl art:tLn kiele n

)8, 111'Len uaein lriet englnnnlnkieLlsiä lehiiiir l:e.tsot onglannlnicielir-l

cl oLu'iia. tai TV- oirjelrni.a tai kuuntelet en1;lanninl<le11siä raCic-
ohJ cl nla ?

Å, Il:r.-voln tat el koskaan

3. Silloln tiillöin (ncin kerrnn vl11;ossa)

C. Usein (usear:illn ]:uln l:erran vilkossa )

B.

c.

n
)
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'i . iirri;.!.;,,rrir:l-;i J;J.r:r-uri'iil. cn:r :.ir:,.i)l uri.oi;nrr:rt ovat tr.i,nJlrrrcc.irJ.n. ",A, )ir,l.j'c'i,'i)J.ar ]l*i.it !,..-.(.i.irrr:i.cil ut.tl-cr.crt i.,i:i.:ir-lc,t: ar!-.i;ana.t
D, r:r'iuit:ii.11-'r.r:cit rii.:.1'itn tx co1,_ci.ir !:rti-n liulcli:i_, ltirtc,,idr;n elvc::t:r,'t! t
L: o )t'"totrctrpJ.ir }:ttJ-lr yIc r-,ri.._rii l:i1l g1,;; niti:,isue

2, Pi-clän t;:r;;I3l::rlrr I:lcIostii" .. o.
!;. cl:crnrriin l.u.lrr tistlii;n.il;ta nulsta ai-nclsta.
Io rir'i''ir:rrlrr:er:. ;'hiä paJ-jor: ku:Ln'u.l.ste alnoistc.
C. vti)rcn:,riitr 1:uln nui.sin r:1rio-tsteo

5" Ilcilri:j-11:r Jl,L);r:,:l c:n;.1..:,rriilir opi:;LcJ.olr;.::.ita ;")lirniecllo vcrl!:lie Eo
ol ir- 1 tal'i_,J.lt l.slrit;r.:ittolu ia.
Ä, I(y1J.ii

]l o En ol.e I'srna
C, Err

En8rrir:rr3'n klelen oplsl:olu tulee rulo1oetöni yhä vnin t:ilntolcsnagkeL.A. Ky1lti
3. En ole valxoe

c. El

Tol'roi'sin osanvc,ni pu.hna ur.ri tel:1n I:1e11ä l:uln $uo.ea oÄ, Ky) lii
B . En o Ie vn rrDs.

Co En

tai viiilin (V ) .

Esinct'llki:
Haluaisin puhri.a r,ronia kieliä. . .

Jos väite on r-riel-estäsi (= cr,alta kannaltssi) oillein, kirjoita ruuiu.on
väite on,::iciestäsi (= orelta }-.an;iaJtasi) väärin, r,,irjoite ruutuun v.

tr
)o

O. Jos

58. ics ol-isin sc.anut velita
nieluu::rn j cia}-,in nruute tl

fl
rl
t_l

rl
6t

, clisin .l"ukerut
kieltä kuin eng-

lonJ-r o

,9. lialuaisin osata englantia parennin
50. l4inua j;inniUti'-ä, kun joudun ves-

taanaan tu;:nilla englanni)tsi
Ilaluan cppia jatkuvä.sti lisää
Iantia
Jos tepaisin engl-antje. puhuve_n
lön, en usi:altaisi puhri: hänen

eng-

heni,.i-
kens s aan

62.


