1. Olvasáskészség

1. Mit mond a finn törvény a gyermekek testi fenyítéséről?
•
•

Egy 1984-ben hozott törvény szerint (1 pont)
mindenféle testi erőszak tilos (2 pont)

2. Hogyan viszonyul a finn társadalom ehhez a kérdéshez?
•
•
•
•

•
•

(2 pont)

ha a gyereket felemeljük és hazavisszük (1 pont)
pedig még ott szeretne maradni a homokozóban (1 pont)

6. Mi a helyzet más országokban ezen a téren?
•

(4 pont)

verés (1 pont)
rúgás (1 pont)
csípkedés (1 pont)
hajhúzás (1 pont)

5. Mi nem tartozik bele?
•
•

(3 pont)

jónak tartja a fejlődést, (1 pont)
de aggasztónak, hogy még mindig ilyen sokan helyeslik a
gyermekek fenyítését (2 pont)

4. Mi tartozik a gyermekekre irányuló erőszak fogalmába?
•
•
•
•

(4 pont)

egy 2008-ban készült kutatás szerint (1 pont)
minden negyedik finn helyesli a gyermekek fenyítését (1 pont)
az 1980-as években (1 pont)
még a finnek fele így gondolkozott (1 pont)

3. Mi erről a kutató véleménye?
•
•

(3 pont)

Finnországban elsőként hoztak létre gyermekvédelmi
törvényt (2 pont)
a skandináv országokban hasonló törvények vannak (1 pont)
máshol nem tiltja törvény a gyermekek verését (1 pont)

(4 pont)

2. Közvetítés

Mit tudunk meg a szövegből az alábbiakkal kapcsolatban? A táblázat üresen hagyott
részébe írjon!
értékelési
egység
4

1. (1-4)
a finn állampolgárság
feltétele
2. (5-6)
nyelvtudás

ha egy külföldi (1) öt éve (1) az országban lakik,
vagy ha finn házastársa van, (1) akkor három éve (1)
bizonyítani tudja finn (1) vagy svéd (1) nyelvtudását

2

3. (7-8)
mit kell tenni

kérvényezni kell (1) az állampolgárságot (1)

2

4. (9-14)
milyen okmányokat
kell benyújtani
5. (15-17)
mi a szolgálati út

anyakönyvi kivonat (2), lakcímigazolás (1),
adóigazolás (1), nyelvvizsgabizonyítvány (1) a finn
vagy svéd nyelvtudásról (1)
a kérvényező (1) beadja a kérvényt a lakóhely
szerinti rendőrségen (1), ahonnan továbbküldik a
belügyminisztériumba (1)
a belügyminisztériumból (1) a papírok a köztársasági
elnökhöz mennek (1), aki megadja az
állampolgárságot (1)

6

6. (18-20)
mi a végeredmény

3

3

3. Íráskészség

Sopronissa, 11. 11. 2011
Hei Matti!
Anna anteeksi, etten ole kirjoittanut pitkään aikaan, mutta minulla on ollut paljon tekemistä.
Kuvittele! Olen päässyt yliopistoon! Olen muuttanut Soproniin, koska aloitin opiskeluni
Länsi-Unkarin yliopistossa. Minusta tulee metsänhoitaja. Minä asun opiskelija-asuntolassa, ja
minulla on kaksi huonetoveria. He ovat oiken mukavia. Sopron on oikein kaunis kaupunki, ja
myös opiskelu on mielenkiintoista.
Mitä sinulle kuuluu? Kuinka perheesi voi? Kirjoita kaikista tuttavistani!
Terveisin:
Tapani

