
UNiDAD  4

ESTRELLAS 2 

Parisanakoe I

Suomentakaa fraasit.

1. 1. la semana pasada

2. en la casa del terror 2.

3. 3. tan bien hecho

4. me muero de un infarto 4. 

5. 5. no tanto como los demás

6. estar ilusionado con 6. 

7. 7. pasarlo mal

8. aunque sabía 8. 

9. 9. no sé por qué

10. el jueves pasado 10. 

11. 11. los campeones de un torneo

12. estar motivado 12. 

13. 13. sobre todo

14. el apoyo de nuestro entrenador 14. 

15. 15. parar de saltar

16. los más afortunados del mundo 16. 

17. 17. un documental impactante

18. en algunos países del Tercer Mundo 18. 

19. 19. nada que ofrecer

20. dar rabia 20. 

21. 21. empezar a hacer algo

22. ponerse en contacto con 22. 



UNiDAD  4

ESTRELLAS 2 

Parisanakoe II

Kirjoittakaa fraasit espanjaksi.

1. viime viikolla 1. 

2. 2. kummitustalossa

3. niin hyvin tehty 3. 

4. 4. kuolen sydänkohtaukseen

5. ei yhtä paljon kuin muut 5. 

6. 6. olla innoissaan jostakin

7. olla kamalaa 7. 

8. 8. vaikka tiesin

9. en tiedä miksi 9. 

10. 10. viime torstaina

11. turnauksen mestarit 11. 

12. 12. olla motivoitunut

13. ennen kaikkea 13. 

14. 14. valmentajamme tuki

15. lakata hyppimästä 15. 

16. 16. maailman onnekkaimmat

17. vaikuttava dokumentti 17. 

18. 18. joissakin kehitysmaissa

19. ei mitään tarjottavaa 19. 

20. 20. suututtaa

21. alkaa tehdä jotakin 21. 

22. 22. ottaa yhteyttä johonkin
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ESTRELLAS 2 

Parisanakoe I ja II • Vastaukset

Suomeksi Espanjaksi

1. viime viikolla 1. la semana pasada

2. kummitustalossa 2. en la casa del terror

3. niin hyvin tehty 3. tan bien hecho

4. kuolen sydänkohtaukseen 4. me muero de un infarto

5. ei yhtä paljon kuin muut 5. no tanto como los demás

6. olla innoissaan jostakin 6. estar ilusionado con

7. olla kamalaa 7. pasarlo mal

8. vaikka tiesin 8. aunque sabía

9. en tiedä miksi 9. no sé por qué

10. viime torstaina 10. el jueves pasado

11. turnauksen mestarit 11. los campeones de un torneo

12. olla motivoitunut 12. estar motivado

13. ennen kaikkea 13. sobre todo

14. valmentajamme tuki 14. el apoyo de nuestro entrenador

15. lakata hyppimästä 15. parar de saltar

16. maailman onnekkaimmat 16. los más afortunados del mundo

17. vaikuttava dokumentti 17. un documental impactante

18. joissakin kehitysmaissa 18. en algunos países del Tercer Mundo

19. ei mitään tarjottavaa 19. nada que ofrecer

20. suututtaa 20. dar rabia

21. alkaa tehdä jotakin 21. empezar a hacer algo

22. ottaa yhteyttä johonkin 22. ponerse en contacto con
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