
Allmänna språkexamina 

ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I SVARSBLANKETTEN 

 
 

Uppgiftstyperna i YKI-testet är flervalsuppgifter, rätt/fel-uppgifter och öppna frågor. För flervalsuppgifterna 
och rätt/fel-uppgifterna används en svarsblankett. Dessa uppgifter är markerade med bokstaven M. 
 

 

PERSONUPPGIFTER  

Börja med att fylla i dina personuppgifter på svarsblanketten. Dessa är efternamn, förnamn, födelsedatum 

och kön. Fyll även i ditt deltagarnummer och testets språk och nivå. Nere på blanketten bes också om ditt 

tillstånd för att använda dina testsvar som material för forskning. Vid forskning används dina testsvar utan 

dina personuppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ HÄR BESVARAR DU M-UPPGIFTERNA PÅ SVARSBLANKETTEN  

När du gör uppgifterna ska du välja svarsalternativet i uppgiftshäftet och kryssa för  alternativet på 

svarsblanketten. 

Uppgifterna har samma nummer i uppgiftshäftena och på svarsblanketten. Kontrollera att du valt det svar 

som du anser är riktigt. 

Använd blyertspenna när du kryssar för  svaret. Krysset får inte gå över rutans kanter. Om du sätter ett 

kryss i fel ruta, sudda ut krysset omsorgsfullt med radergummit och kryssa sedan för rätt ruta. 

Svarsblanketten läses av elektroniskt och får inte vikas eller skrynklas. 

 

(Se exempel på uppgifter på nästa sida)  

Yleiset kielitutkinnot  
 Allmänna språkexamina  

OSALLISTUJA TÄYTTÄÄ  
DELTAGAREN FYLLER I  

Sukunimi  

Efternamn      Mall  

Etunimi 

Förnamn      Matt  

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 
Födelsedatum  (dd.mm.åååå) 

2 3 
 0 6  1 9 8 7   

          

 

Sukupuoli  nainen  mies 

Kön  kvinna  man  

 
 
 

 
 

Osallistujanumero  
Deltagarnummer  
 
 
 

     
 

 
Kieli   englanti  espanja  italia 

Språk   engelska  spanska  italienska 

  ranska  ruotsi  saame 

  franska  svenska  samiska  

  saksa  suomi   venäjä  

  tyska   finska   ryska  

________________________________________________________________ 
Taso   perustaso   keskitaso   ylin taso  

Nivå   grundnivå   mellannivå  högsta nivån  
 
 
 

Saako suorituksesi liittää ilman nimeä ja muita henkilötietoja osaksi tutkimusaineistoa,  
jota saavat käyttää vain siihen luvan saaneet tutkijat? 

  Kyllä / Ja / Yes 

Får din testprestation bifogas utan namn och andra personuppgifter till forskningsmaterialet som används  
endast av auktoriserade forskare? 

  Ei / Nej / No 

Can your examination be used anonymously and without any personal details as part of research data  
that can only be used by researchers who have permission to do so?  
 

0 0 0 0 0 1 
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ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I SVARSBLANKETTEN 

 

Exempel: 

 

Uppgift 1. Annons  

Läs texten och frågan. Välj rätt alternativ (A, B eller C). Kryssa för () ditt svar i svarsblanketten i punkt M1. 

 

M1 I annonsen söks 

A) en förskolelärare. 

B) en person för deltidsanställning. 

C) en städare 

 

 

Uppgift 2. Annons 

Läs texten och påståendena. Kryssa för () A, om påståendet är rätt och B, om påståendet är fel. Kryssa för 

() ditt svar i punkt M2 i svarsblanketten. 

     Rätt  Fel 

     A  B 

M2 Huset står färdigt i december.   ❑  ❑ 

 

VASTAUSLOMAKE - SVARSBLANKETT 
 A B C  A B C  A B C 
M1    M21    M41    
M2    M22    M42    
M3    M23    M43    

 


