
 

 

 

 

 

 

A- espanjan yo- kuuntelu avokysymykset    Syksy 2014 

 

Pisteytysehdotukset  

 

Nämä ovat vain ehdotuksia pisteytyksiin, YTL tekee lopulliset ratkaisut nähtyään kaikkien kokelaiden 

suoritukset. Näiden pisteytysehdotusten laatimiseen on osallistunut kolme opettajaa ja tällä kertaa 

YTL:n edustajat eivät ole olleet mukana pisteytysehdotusten laadinnassa. YTL:n täydet pisteet antavat 

vastaukset YTL.n verkkosivuilla kohdassa hyvän vastauksen piirteitä: 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/?option=com_content&view=article&id=247&catid=23&lang=fi 

 

 

Yleisohje:  

Mikäli kokelas on lisännyt mukaan jotain virheellistä tietoa, siitä vähennetään yksi piste. Virheellinen 

tieto alleviivataan punakynällä kokelaan vastauksesta. Opettajan antamat pisteet merkitään 

vastausviivojen vieressä oleville viivoille.  

 

V 

a) Mistä tilaisuudesta oli kyse, ja mikä sen päivämäärä oli? 
 

YTL:n ehdotus:   
- prinssin ystävän hautajaisista (1p) 
- 23.10.2012 (1p) 

 
Yhdistyksen pisteytysohjeet:  
 
Työryhmä ehdottaa, että prinssin ystävää ei tarvitse mainita, vaan että hautajaiset riittävät päivämäärän 
lisäksi. Virheellinen tieto (esim. mainitaan väärä henkilö haudattavan) aiheuttaa pisteen menetyksen. 
Päiväys tulee olla täsmälleen oikein. 
 
 
b) Miten Carmen saa elatuksensa, kuinka paljon hän saattaa ansaita päivässä?  
 
YTL:n ehdotus:   

http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/?option=com_content&view=article&id=247&catid=23&lang=fi


 

 

 

- hän myy kukkia (1p) 
hän ansaitsee päivässä 45 euroa (1p) 
 

Yhdistyksen pisteytysohjeet:  
Tämä kohta oli työryhmän mielestä selkeä, ei kommentoitavaa. 
 
c) Mikä osoittaa, että Carmeniin luotetaan, ja miksi hän harmistui? 
 
YTL:n ehdotus:   

- Hän käy hakemassa lapsia koulusta (1p) 
- Häntä väitetään lehdessä kerjäläiseksi (1p) 

 
Yhdistyksen pisteytysohjeet: 
Työryhmä arvelee, että riittäisi maininta lasten hoitamisesta eikä ainoastaan oikein olisi tuo koulusta 
noutaminen, joka oli hankalasti ilmaistu. 
Työryhmä myös arvelee, että kerjäläinen-sanaa ei vaadittaisi. Voisi olla riittävää se, että Carmeniin on 
viitattu lehdessä väheksyvään sävyyn tai vastaavaa.  
 
d) Mikä surettaa Annaa, ja mikä häntä ja Carmenia yhdistää? 
 
YTL:n ehdotus:   

- Anna ei ollut tuona päivänä kirkolla (1p) 
- Hän kaupustelee saman kirkon edessä (1p) 

 
Pisteytysohjeet:  
Ensimmäisessä kohdassa kuvittelisi riittävän, että Annaa harmittaa, ettei nähnyt prinssiä 

Kaupustelun tilalta hyväksyttäneen myyminen. Mikäli sanoo hyvin yleisesti, että molemmat ovat kirkolla 

töissä, ei varmaan saa siitä pistettä.  

 

e) Mitä espanjalainen sanonta toteaa köyhyydestä, ja mikä on Carmenille ominaista? 

YTL:n ehdotus:  

- köyhä on se, joka tuntee itsensä köyhäksi (1p) 

- Carmen yrittää aina auttaa muita (1p) 

 

Pisteytysohjeet:  

Tämä kohta oli työryhmän mielestä selkeä, ei kommentoitavaa. 
 

 

Monivalintojen oikeat vastaukset: 

1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6B, 7C, 8C, 9C, 10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15A, 16C, 17B, 18B, 19C, 20B, 21B, 22B, 23A 

 



 

 

 

 

 

 

 


