Frigitte PISA-oppgaver
Lesing

VARMLUFTSBALLONG
Høyderekord for varmluftsballonger
Den indiske piloten Vijaypat Singhania slo høyderekorden for
varmluftsballonger den 26.november 2005. Han var den første til å fly en
varmluftsballong over havet.

Splitter i siden
kan åpnes for
å slippe ut
varm luft ved
nedstigning.

Størrelse på
en vanlig
luftballong.

Oksygen: bare 4 % av
mengden på bakkenivå.

Gammel rekord:
19 800 m

Høyde:
49 m

Stoff:
Nylon
Oppblåsing:
2,5 timer
Størrelse: 453 000 m3
(vanlig luftballong: 481 m3)

Ballongen
drev mot
havet. Da den
ble tatt av
jetstrømmen,
ble den ført
tilbake inn
over land.

Høyderekord:
21 000 m

Temperatur:
–95 °C

Jumbojet:
10 000 m

New Delhi
Ballongen
landet ca. her

Vekt: 1800 kg
483 km
Kurv:
Høyde: 2,7 m Bredde: 1,3 m
Lukket trykkabin med
isolerte vinduer.

Mumbai

Bygd av aluminium som
vanligvis brukes i fly.
Vijaypat Singhania hadde på
seg en romdrakt under ferden.
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Side 41

Bruk “Varmluftsballong” på forrige side for å svare på de følgende spørsmålene.
R417Q08

Spørsmål 56: VARMLUFTSBALLONG
Hva er hovedpoenget i denne teksten?
A
B
C
D

Singhania var i fare under ballongturen.
Singhania satte ny verdensrekord.
Singhania fløy over både hav og fastland.
Singhania sin ballong var enormt stor.

Spørsmål 57: VARMLUFTSBALLONG

R417Q03 – 0 1 2 9

Vijaypat Singhania brukte teknologi som man bruker i to andre transportmidler.
Hvilke transportmidler?
1. ...........................................................
2. ...........................................................

Spørsmål 58: VARMLUFTSBALLONG

R417Q04 – 0 1 9

Hvorfor er det en tegning av en jumbojet i teksten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Spørsmål 59: VARMLUFTSBALLONG

R417Q05 – 0 1 9

Nederst i teksten er det et verdenskart. Hvorfor er det en firkant på dette kartet?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 60: VARMLUFTSBALLONG

R417Q07 – 0 1 9

Hvor langt fra startpunktet var Singhania da han landet?
.................................................................................................................................

Spørsmål 61: VARMLUFTSBALLONG

R417Q06

Størrelse på
en vanlig
luftballong
Høyde
49 m

Hvorfor er det tegnet inn to ballonger
her?

A
B
C
D

For å vise størrelsen på ballongen til Singhania før og etter den ble blåst opp.
For å vise størrelsen på ballongen til Singhania i forhold til andre ballonger.
For å vise at ballongen til Singhania virker liten sett fra jorda.
For å vise at ballongen til Singhania nesten kolliderte med en annen ballong.
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Hefte 7 bokmål

Del 2

Side 34

På motstående side er det et kart over et bibliotek. Bruk det når du svarer på de følgende
spørsmålene.
R091Q05- 0 1 9

Spørsmål 34: BIBLIOTEK

Du har fått beskjed om å lese en engelsk roman på skolen. Tegn en sirkel rundt det området
der du kan regne med å finne en passende bok å låne.

R091Q06

Spørsmål 35: BIBLIOTEK
Den korteste veien fra inngangsdøra til avisene går forbi
A
B
C
D

tidsskriftene.
sirkuleringsdisken.
katalogavdelingen.
barneavdelingen.

R091Q07A

Spørsmål 36: BIBLIOTEK
Hvor er Nye bøker plassert på kartet?
A
B
C
D

I avdelingen for skjønnlitteratur.
I avdelingen for faglitteratur.
Nær inngangen.
Nær informasjonsdisken.

R091Q07B- 0 1 2 9

Spørsmål 37: BIBLIOTEK
Forklar hvorfor dette stedet er valgt for Nye bøker.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Hefte 7 bokmål

Del 2

Side 35

BLOD
Å gi blod er livsviktig.
Det finnes ikke noe produkt som fullstendig
kan erstatte menneskeblod. Derfor er blodgiving uunnværlig og nødvendig for å redde
liv.
I Frankrike er det hvert år 500 000 pasienter
som drar nytte av blodoverføring.

Utstyret som brukes når du gir blod, er sterilt
engangsutstyr (sprøyter, slanger og poser).
Det er ikke farlig å gi blod.

Å gi blod:

Blodgiving er den typen donasjon som er best kjent, og det
tar fra 45 minutter til 1 time.
En pose på 450 ml fylles, og i tillegg fylles noen reagensrør til testing og
kontroll.
- En mann kan gi blod fem ganger i året, en kvinne tre ganger.
- Blodgivere kan være fra 18 til 65 år gamle.

Det må gå åtte uker mellom hver gang man gir blod.

“Blod” på forrige side er fra et fransk nettsted. Bruk “Blod” for å svare på de følgende
spørsmålene.
R429Q11

Spørsmål 35: BLOD
Hva er hovedhensikten med teksten “Blod”?
A
B
C
D

Å oppfordre folk til å gi blod.
Å beskrive risikoen ved å gi blod.
Å forklare hvor du kan gå for å gi blod.
Å vise at mange mennesker regelmessig gir blod.

Spørsmål 36: BLOD

R429Q06 – 0 1 9

Hvorfor er blodgiving uunnværlig, ifølge teksten? Kopiér en setning fra teksten som forklarer
hvorfor.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 37: BLOD

R429Q08 – 0 1 9

En dame på 18 år har allerede gitt blod to ganger i løpet av de siste tolv månedene. Hun
ønsker å gi blod en gang til. Hva er betingelsen for at hun skal få lov, ifølge teksten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

R429Q10

Spørsmål 38: BLOD
Kan disse personene gi blod ifølge teksten?
Sett en ring rundt “Ja” eller “Nei” for hver person.
Person

Får denne personen lov til å gi blod?

En femten år gammel gutt som aldri har
gitt blod.

Ja / Nei

En tretti år gammel mann som ga blod
for seks uker siden.

Ja / Nei

En tjue år gammel kvinne som ga blod
for ett år siden.

Ja / Nei

Spørsmål 39: BLOD
I teksten står det: “Utstyret som brukes når du gir blod, er sterilt engangsutstyr …”
Hvorfor er denne informasjonen tatt med i teksten?
A
B
C
D

For å forsikre deg om at blodgiving er trygt.
For å understreke at blodgiving er livsviktig.
For å forklare hvordan blodet blir brukt.
For å gi detaljer om testene og kontrollen.

R429Q09

REISEMÅL BUENOS AIRES
Slik returnerte de tre postflyene fra Patagonia1, Chile og Paraguay fra sør, vest og nord mot
Buenos Aires. Der skulle lasten nærmere midnatt gå videre med fly til Europa.
Tre piloter satt hver for seg et sted ute i natten bak sine veldige motorer, filosoferte over sin
ferd og førte sine fly mot storbyen. Langsomt ville de stige ned fra sin stormfylte eller
fredelige himmel, som tre merkverdige bønder på vei ned fra sine fjell.
Rivière, som hadde ansvaret for hele trafikknettet, vandret nå fram og tilbake på rullebanen
ved Bueno Aires. Han var innesluttet og taus, for så lenge ikke de tre flyene hadde landet, var
dagen fylt av noe skremmende. Minuttene gikk, og etter hvert som telegrammene nådde ham,
visste Rivière at han røvet noe fra skjebnen, at han gradvis nedkjempet det ukjente og trakk
sine folk ut av mørket, opp i tryggheten på elvebredden.
En arbeider kom bort til Rivière med en beskjed fra radiostasjonen:
Chile-flyet melder at det har lysene i Buenos Aires i sikte.
Godt.
Snart ville Rivière kunne høre dette flyet. Natten var allerede i ferd med å gi det fra seg, på
samme måte som sjøen ruller fram og tilbake mot stranden og slenger opp en lenge skjult
skatt fra sitt gåtefulle svelg. Senere ville den gi fra seg de to andre.
Så ville denne dagen være overstått. De utslitte mannskapene kunne krype til sengs og
erstattes med friske og uthvilte folk. Men Rivière ville ikke kunne ta fri – nå gjaldt det posten
fra Europa, nå var det den som gav ham bekymring og uro. Slik ville det alltid være. Alltid.
Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimard

¹ Den sørlige regionen av Chile og Argentina.

“Reisemål Buenos Aires” på forrige side er et utdrag fra en roman som ble skrevet i 1931.
Romanen er basert på forfatterens erfaringer som postpilot i Sør-Amerika.
Bruk utdraget når du svarer på spørsmålene som kommer nedenfor.
R444Q07

Spørsmål 15: REISEMÅL BUENOS AIRES
Hva skjer med hovedpersonen i denne teksten?
A
B
C
D

Han får en ubehagelig overraskelse.
Han bestemmer seg for å skifte jobb.
Han venter på at noe skal skje.
Han lærer seg å lytte til andre.

Spørsmål 16: REISEMÅL BUENOS AIRES

R444Q01 – 0 1 2 9

Når på døgnet foregår handlingen i dette utdraget? Begrunn svaret ditt ved å vise til teksten.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 17: REISEMÅL BUENOS AIRES

R444Q03 – 0 1 2 9

Hva synes Rivière om jobben sin? Bruk teksten til å begrunne svaret ditt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

R444Q08

Spørsmål 18: REISEMÅL BUENOS AIRES

På hvilken måte er natten og sjøen lik, ifølge det nest siste avsnittet i teksten (”Snart ville
...”)?
A
B
C
D
E

Begge gjemmer det som er i dem.
Begge bråker.
Begge er blitt temmet av mennesker.
Begge er farlige for mennesker.
Begge er stille.

Spørsmål 19: REISEMÅL BUENOS AIRES

R444Q05 – 0 1 9

“Reisemål Buenos Aires” ble skrevet i 1931. Tror du at Rivières bekymringer ville ha vært de
samme i dag? Begrunn svaret ditt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 20: REISEMÅL BUENOS AIRES

R444Q09

Hvilket av ordparene nedenfor beskriver Rivières sinnsstemning best i denne teksten?
A
B
C
D
E

Skrekkslagen og stresset.
Oppspilt og utålmodig.
Sint og frustrert.
Nervøs og engstelig.
Avslappet og selvsikker.

DEMOKRATIET I ATHEN
DEL A
Tukydid var en historiker og hærfører som levde i det gamle Hellas i det femte århundret før
Kristi fødsel. Han var født i Athen. Under peloponneserkrigen mellom Athen og Sparta (431–
404 f.Kr.) ledet han en flåte som skulle passe på byen Amfipolis i Thrakia. Men han rakk ikke
fram i tide. Den spartanske generalen Brasidas erobret byen, noe som tvang Tukydid til tjue
år i eksil. Dette gav ham anledning til å samle detaljert informasjon fra de to krigførende
partene, og han fikk samlet stoff til sitt verk Historien om peloponneserkrigen.
Tukydid blir sett på som en av de store historikerne i antikken. Han gjengir historiens
utvikling mer som et resultat av naturlige årsaker og enkeltmenneskers handlinger, enn som
et utslag av skjebnens luner og gudenes innblanding. Han fremstiller heller ikke hendelsene
som små fortellinger, men forsøker å finne de årsakene som førte til at hovedpersonene
handlet som de gjorde. Tukydid legger så stor vekt på enkeltmenneskenes handlemåter at
han av og til dikter opp taler som skal vise hvilke hensikter de historiske personene hadde.

DEL B
Tukydid har latt Perikles, den athenske herskeren (fra det femte århundret f.Kr.), holde
følgende tale til ære for soldatene som falt det første året i peloponneser-krigen.
Vårt styresett kopierer ikke lovene i nabostatene. Vi etterligner ikke andre, men er heller et
forbilde for de andre. Vårt system kalles demokrati, fordi det blir styrt av mange og ikke av få.
Våre lover gir hver enkelt helt like rettigheter i private saker, mens innflytelse i det offentlige
avhenger mer av prestasjoner enn av sosial klasse.
Sosial klasse hindrer heller ikke en person i å få en offentlig stilling (…). Og på samme måte
som vi ikke griper inn i folks private saker, bryter vi heller ikke de lovene som har med det
offentlige å gjøre. Vi adlyder dem som har fått ledende stillinger, og vi adlyder selve loven,
særlig den som skal beskytte dem som er undertrykket, og de uskrevne lovene som alle vet
at det er en skam å bryte.
Videre tilbyr vi en rekke muligheter for å ha det behagelig. De festivalene og offerfestene vi
feirer året rundt, og den elegansen som omgir våre hjem, er en daglig kilde til glede og en
hjelp til å jage vekk alle bekymringer. Bystatens mange innbyggere bringer varer fra alle
verdenshjørner inn i Athen, slik at athenerne kjenner andre lands frukter like godt som sine
egne.
Tukydid, Historien om peloponneserkrigen (tilpasset)
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Bruk “Demokratiet i Athen” på forrige side når du svarer på de følgende spørsmålene.
R443Q04

Spørsmål 49: DEMOKRATIET i ATHEN
Hvorfor ble Tukydid tvunget til å leve i eksil?
A
B
C
D

Han greide ikke oppnå seier for athenerne ved Amfipolis.
Han tok kommandoen over en flåte i Amfipolis.
Han samlet informasjon fra de to krigførende parter.
Han deserterte fra athenerne for å kjempe for spartanerne.

R443Q01

Spørsmål 50: DEMOKRATIET i ATHEN
Tenk deg at Perikles’ tale var en historisk hendelse. Hvilket år var det mest sannsynlige tidspunktet for talen?

A
B
C
D

404 f.Kr.
430 f.Kr.
500 f.Kr.
5 f.Kr.

Spørsmål 51: DEMOKRATIET i ATHEN

R443Q03 – 0 1 2 9

En hensikt med talen i del B var å ære de soldatene som falt det første året i
peloponneserkrigen.
Hvilken ANNEN hensikt hadde denne talen?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

B4-R7-NO

Side 2

Spørsmål 52: DEMOKRATIET i ATHEN

R443Q05 – 0 1 2 9

Hvem skrev talen i del B? Bruk teksten til å begrunne svaret ditt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 53: DEMOKRATIET i ATHEN

R443Q06

Hva var det som gjorde Tukydid annerledes enn de andre historikerne på sin tid, ifølge
teksten?
A
B
C
D

Han skrev om vanlige mennesker, ikke om helter.
Han brukte små fortellinger istedenfor rene fakta.
Han forklarte historiske hendelser ved å vise til overnaturlige årsaker.
Han prøvde å forklare hvorfor folk handlet som de gjorde.

Spørsmål 54: DEMOKRATIET i ATHEN

R443Q07

Se på denne delen av teksten fra slutten av del B:
“Videre tilbyr vi en rekke muligheter for å ha det behagelig. De festivalene og offerfestene vi
feirer året rundt, og den elegansen som omgir våre hjem, er en daglig kilde til glede og en
hjelp til å jage vekk alle bekymringer.”
Hvilken av disse setningene oppsummerer best denne delen av teksten?
A
B
C
D

Styresettet i Athen tillater enhver innbygger å lage lover.
Underholdning og skjønnhet er en del av det gode livet du kan leve i Athen.
Athenerne lever i for mye luksus og tar ikke livet på alvor.
Offentlig og privat liv blir sett på som én side av samme sak.

B4-R7-NO
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ELEVERS MENINGER
Det er så mange mennesker i verden som
dør av sykdom og sult, og enda er vi mer
opptatt av vår egen framtid. Vi snur ryggen
til disse menneskene, vi prøver å glemme
dem og bare fortsetter med vårt. Store
firmaer pøser milliarder av kroner inn i
romforskning hvert år. Hvis de pengene
som blir brukt til romforskning, ble brukt til
å hjelpe de som trenger det, og ikke de
som er grådige, kunne det minsket
lidelsene til millioner av mennesker. Anna
Den utfordringen som ligger i å utforske
verdensrommet, er en kilde til inspirasjon
for mange mennesker. I tusener av år har
vi drømt om verdensrommet og lengtet
etter å strekke oss ut og nå stjernene,
lengtet etter å kommunisere med noe vi
bare har drømt om at eksisterer, lengtet
etter å vite… Er vi alene?
Romforskning er et symbol på læring, og
læring er det som holder verden i gang.
Mens fornuftsmenneskene fortsetter å
minne oss om problemene rundt oss, er
det drømmerne som utvider horisonten
vår. Det er drømmernes visjoner, håp og
ønsker som vil føre oss inn i framtiden.
Bente
Vi ødelegger regnskogene fordi det er olje
under dem, vi sprenger gruver i hellig
grunn for å finne uran. Skal vi også
ødelegge en annen planet for å løse de
problemene vi har skapt selv? Naturligvis!
Romforskning styrker en farlig tro på at
menneskenes problemer kan løses ved at
vi får stadig større kontroll over
omgivelsene våre.
Menneskene vil
fortsette å mene at de har tillatelse til å
ødelegge naturressurser som elver og
regnskoger hvis de vet at det alltid finnes
en annen planet rett rundt hjørnet som
venter på å bli utnyttet.
Vi har gjort nok for å ødelegge jorda. Vi
burde la verdensrommet være i fred.
Petter
Verdens ressurser dør raskt ut. Verdens
befolkning
øker
i
dramatisk
fart.
Forurensning har ført til hull i ozonlaget.
Livet kan ikke opprettholdes hvis vi
fortsetter å leve på denne måten. Fruktbart

land forsvinner, og snart vil matressursene
våre minske. Det er allerede tilfeller av
hungersnød og sykdommer på grunn av
overbefolkning.
Verdensrommet er et enormt tomt område
som vi kan utnytte. Ved å støtte
romforskning kan vi kanskje finne en
planet som vi kan leve på. Akkurat nå
virker dette utenkelig, men en gang ble det
jo sett på som umulig å reise i
verdensrommet. Det er svært trangsynt og
kortsiktig å stanse romforskningen for å
løse akutte problemer. Vi må lære å ikke
bare tenke på vår egen generasjon, men
også på de generasjonene som kommer
etter oss. Fredrik
Det vil være et stort tap for
menneskeheten å overse hva utforskning
av verdensrommet kan tilby. Muligheten til
å få større forståelse av universet og
hvordan det ble til, er altfor verdifull til å gi
slipp på. Forskning på andre planeter har
allerede økt forståelsen for våre egne
miljøproblemer og for den farlige
utviklingen som er i ferd med å skje på
jorda, dersom vi ikke lærer oss å ta ansvar
for våre handlinger.
Det er også indirekte fordeler av denne
forskningen. Utviklingen av laserteknologi
og andre medisinske behandlingsformer
kan vi takke romforskningen for. Et stoff
som teflon har blitt til som resultat av
forskning på verdensrommet. På den
måten kan den nye teknologien som er
utviklet
for
romforskning,
føre
til
umiddelbare gevinster for alle. Katrine

Tekstene på de to forrige sidene er skrevet av elever som går siste året på ungdomsskolen.
Bruk dem når du svarer på de følgende spørsmålene.

R120Q01

Spørsmål 25: ELEVERS MENINGER
Hvilket av de følgende spørsmålene virker det som disse elevene svarer på?
A
B
C
D

Hvilket hovedproblem står verden overfor i dag?
Er du for utforskning av verdensrommet?
Tror du det er liv på andre planeter?
Hvilke nye framskritt har romforskningen gjort?

R120Q03

Spørsmål 26: ELEVERS MENINGER
Hvilken av forfatterne motsier klarest Fredriks argumentasjon?
A
B
C
D

Petter
Anna
Katrine
Bente

Spørsmål 27: ELEVERS MENINGER

R120Q06- 0 1 9

Når du tenker over hovedsynspunktene som de fem elevene presenterer, hvem av elevene
er du mest enig med?
Elevens navn: .........................................
Begrunn valget ditt med dine egne ord, ved å gjøre rede for ditt eget syn og
hovedargumentene som eleven presenterer.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

R120Q07

Spørsmål 28: ELEVERS MENINGER

Noen utsagn er meningsytringer, basert på ideer og verdier som eleven har. Andre utsagn er
faktaopplysninger, som kan testes objektivt og som enten er riktige eller uriktige.
Sett en ring rundt “Meningsytring” eller “Faktaopplysning” ved siden av hvert av sitatene fra
elevenes tekster som er listet opp nedenfor.
Den første har vi gjort for deg.

Sitater fra elevenes tekster

Meningsytring eller faktaopplysning?

“Forurensning har ført til hull i ozonlaget.” Meningsytring / Faktaopplysning
(Fredrik)
“Store firmaer pøser milliarder av kroner
inn i romforskning hvert år.” (Anna)

Meningsytring / Faktaopplysning

“Romforskning styrker en farlig tro på at
Meningsytring / Faktaopplysning
menneskenes problemer kan løses ved at
vi får stadig større kontroll over
omgivelsene våre.“ (Petter)
“ Det er svært trangsynt og kortsiktig å
stanse romforskningen for å løse akutte
problemer.” (Fredrik)

Meningsytring / Faktaopplysning

FOTTUR I AFRIKA
Fottur i Nordre Drakensberg: Sør-Afrika/Lesotho
Fakta
OM TUREN
 Denne turen i Nordre Drakensberg går opp den bratte stigningen
på nordsiden av fjellkjeden Drakensberg. Ruten, som er omtrent 40 miles (65 kilometer)
lang, går på grensen mellom Sør-Afrika og Lesotho, og den anstrengende turen tar fem
dager å gjennomføre. Fotturen er full av høydepunkter, deriblant svimlende utsyn over
Amfiteatret til Djeveltanna når du følger stien fram til Lenketrappa, og det er vel verdt å
sette på vekkerklokka for å få med seg soloppgangen fra Mponjwane.
 Start: Falken parkeringsplass, Natal kongelige nasjonalpark.
 Mål: Katedraltoppen Hotell.
 Vanskelighetsgrad og høyde: Dette er en høyfjellstur i de mest tilbaketrukne områdene av
fjellkjeden Drakensberg. Turen kan være temmelig slitsom og varer i flere dager. For å
kunne gjennomføre turen trygt, er det viktig at du kan bruke kart og kompass.
VALG AV ÅRSTID
 Turen anbefales gjennomført i april/mai/juni eller i september/oktober/november.
 Klima: Somrene i Drakensberg kan være veldig varme og våte. Vintrene er mye tørrere,
men det er alltid en viss risiko for nedbør, som mest sannsynlig vil falle som snø i høyden.
Om våren og høsten er dagstemperaturene ideelle (mellom 60°F/ 15°C og 70°F/20°C),
men om natta vil temperaturen kunne gå under frysepunktet.

TEMPERATUR OG NEDBØR
Gjennomsnittlig maksimumstemperatur om dagen
(°F)

72

70

70

66

63

60

60

63

66

68

70

70

(°C)

22

21

21

19

17

15

15

17

19

20

21

21

Gjennomsnittlig minimumstemperatur om dagen
(°F)

55

55

54

48

46

41

41

43

46

48

52

54

(°C)

13

13

12

9

8

5

5

6

8

9

11

12

Gjennomsnittlig månedsnedbør
(Tommer)

9.3

8.5

7.7

3.1

1.1

0.6

0.5

1.3

2.4

4.0

6.5

7.9

(Millimeter)

237

216

196

78

29

14

12

33

62

101

165

201

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

SEPT

OKT

NOV

DES

AUG

SIKKSAKKSTIEN

NTONJELANA
TVILLINGTOPPENE

NGUZA-HØYDEN

ELVEOSET

PINSPASSET

RWANQATOPPEN

FANGSPASSET

KHUBEDU-ELVA
RIVER
MBUNDINI

AVERYFJELLET

12 000
(3 660)

TUGELA-FALLENE

LENKETRAPPA

TURPROFIL

10 000
(3 050)

4 000
(1 220)

1

2

3

DAGER

4

KATEDRALTOPPEN HOTELL

TVILLINGHULEN

MPONJWANE-GROTTA

RWANQA-GROTTA

IFIDI-GROTTA

6 000
(1 830)

FALKEN PARKERINGSPLASS

HØYDE I FOT (METER)

8 000
(2 440)

5

“Fottur i Afrika” over og på forrige side, er et utdrag fra boken ”Klassiske fotturer”.
Bruk “Fottur i Afrika” når du svarer på de følgende spørsmålene.

Spørsmål 44: FOTTUR I AFRIKA
Hvilket inntrykk av fotturen gir teksten som helhet?
A
B
C
D

Middels vanskelig; best om sommeren.
Middels vanskelig; blanding av fjell og flatt landskap.
Vanskelig; krever gode forberedelser.
Ekstremt vanskelig; krever gode klatreferdigheter.

R459Q01

R459Q02 – 0 1 9

Spørsmål 45: FOTTUR I AFRIKA
Hvor høyt ligger Falken parkeringsplass? Oppgi svaret både i fot og meter.
............................................................... fot
............................................................... meter

R459Q04 – 0 1 2 9

Spørsmål 46: FOTTUR I AFRIKA
Tenk deg at du skal gå den fotturen som er beskrevet i teksten.
I hvilken av de følgende månedene ville du ha valgt å gjennomføre turen?

Sett ring rundt “April”, “Juni” eller “September” og bruk informasjon i diagrammet til å
begrunne svaret ditt.
April

Juni

September

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 47: FOTTUR I AFRIKA
Hvor skal du overnatte etter at du har gått i to dager, ifølge opplysningene i teksten?
A
B
C
D
E
F

På Falken parkeringsplass.
Ved Ifidi-grotta.
Ved Rwanqa-grotta.
Ved Mponjwane-grotta.
Ved Tvillinghulen.
På Katedraltoppen Hotell.

R459Q07

Spørsmål 48: FOTTUR I AFRIKA

R459Q08 – 0 1 9

Hvilken dag tror du vil være den mest slitsomme på hele fotturen? Bruk opplysninger fra
teksten til å begrunne svaret ditt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 49: FOTTUR I AFRIKA
På hvilken dag av fotturen kan du se soloppgangen som er nevnt i ”Om turen”?
A
B
C
D
E

Dag 1.
Dag 2.
Dag 3.
Dag 4.
Dag 5.

R459Q09

GJERRIGKNARKEN OG GULLET HANS
En fabel av Æsop
En gjerrigknark solgte alt han eide og kjøpte en gullklump som han gravde ned i et hull ved
en gammel mur. Hver dag gikk han for å se på den. En av tjenerne hans la merke til at
gjerrigknarken stadig besøkte stedet og bestemte seg for å holde øye med ham. Tjeneren
oppdaget raskt hemmeligheten med den skjulte skatten, gravde opp hullet, fant gullklumpen
og stjal den. Da gjerrigknarken fant hullet tomt neste gang han kom, rev han seg i håret og
klaget høylytt. En nabo så hvordan han skrek og bar seg, men da han fikk høre hva som
hadde skjedd, sa han: ”Ikke klag og skrik sånn, men finn heller en stein og legg den i hullet,
og lat som om gullet fremdeles ligger der. Det vil gjøre den samme nytten for deg, for da
gullet lå i hullet, eide du det egentlig ikke, siden du ikke brukte det til noe da heller.”

Bruk fabelen “Gjerrigknarken og gullet hans” på forrige side når du svarer på de følgende
spørsmålene.

Spørsmål 44: GJERRIGKNARKEN

R433Q01 – 0 1 9

Les setningene nedenfor og nummerér dem i den rekkefølgen som hendelsene har i fabelen.
Gjerrigknarken bestemte seg for veksle alle pengene sine inn i en gullklump.

En mann stjal gjerrigknarkens gull.

Gjerrigknarken gravde et hull og gjemte skatten sin i det.

Naboen til gjerrigknarken ba ham erstatte gullet med en stein.

Spørsmål 45: GJERRIGKNARKEN

R433Q07 – 0 1 9

Hvordan fikk gjerrigknarken tak i en gullklump?
.................................................................................................................................

Spørsmål 46: GJERRIGKNARKEN

R433Q06 – 0 1 9

Hvorfor gravde gjerrigknarken ned gullet sitt?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

R433Q05 – 0 1 9

Spørsmål 47: GJERRIGKNARKEN

Her er en del av en samtale mellom to personer som leste ”Gjerrigknarken og gullet hans”.

Naboen var
slem. Han
kunne ha rådet
gjerrigknarken
til å erstatte
gullet med noe
bedre enn en
stein.

Nei, det
kunne han
ikke.
Steinen var
faktisk
viktig i
fortellingen.

Person 1

Person 2

Hvordan kan person 2 begrunne synspunktet sitt?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 48: GJERRIGKNARKEN
Hva er hovedbudskapet i denne fortellingen?
A
B
C
D

Man bør ikke samle rikdommer som kan bli stjålet.
Det lønner seg ikke å stole på andre.
Å ikke bruke det man har, er det samme som å ikke ha det.
Man bør ikke sørge over ting man ikke kan gjøre noe med.

R433Q02

HJEMMEKONTOR
Framtidens arbeidsform
Tenk deg hvor fantastisk det ville være å “telependle”1 til jobben på den elektroniske
motorveien, der du kan gjøre alt arbeidet på en datamaskin eller en telefon! Da vil du ikke
lenger behøve å presse kroppen din inn i overfylte busser eller tog, eller kaste bort mange
timer på å pendle til jobben. Du kunne arbeide hvor du ville – tenk bare på alle de
jobbmulighetene dette vil åpne for!
Maria
Katastrofale konsekvenser
Det er opplagt en god idé å kutte ned på pendletiden og redusere energiforbruket. Men for å
få til det, må det offentlige transporttilbudet bli bedre, eller arbeidsplasser må legges i
nærheten av der folk bor. Den ambisiøse tanken om at telependling bør bli en del av alle
menneskers liv, er en idé som bare vil føre til at folk blir mer og mer selvopptatte. Vil vi
virkelig fjerne enda mer av den følelsen vi har av å være en del av et fellesskap?
Kristoffer
1

“Telependling” er et begrep laget av Jack Nilles tidlig i 1970-årene, for å beskrive en arbeidsform der
folk kan jobbe på datamaskiner langt borte fra selve kontorbygningen, for eksempel hjemme, og
overføre data og dokumenter til kontorbygningen via telefon.

Bruk “Hjemmekontor” ovenfor når du svarer på de følgende spørsmålene.

Spørsmål 1: HJEMMEKONTOR
Hva er forholdet mellom “Framtidens arbeidsform” og “Katastrofale konsekvenser”?
A
B
C
D

De bruker forskjellige argumenter for å trekke samme konklusjon.
De er skrevet på samme måte, men de handler om to helt forskjellige temaer.
De uttrykker det samme hovedsynet, men trekker forskjellige konklusjoner.
De uttrykker motsatte synspunkter om det samme temaet.

R458TlCom_no_NO

R458Q01

Spørsmål 2: HJEMMEKONTOR

R458Q07 – 0 1 9

Nevn en type arbeid som vil bli vanskelig å utføre ved hjelp av telependling. Begrunn svaret
ditt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 3: HJEMMEKONTOR
Hvilken påstand ville både Maria og Kristoffer være enige i?
A
B
C
D

Folk bør få jobbe så mange timer som de har lyst til.
Det er ikke bra at folk bruker for lang tid på å komme seg til jobben.
Telependling vil ikke fungere for alle som jobber.
Det viktigste med å jobbe er å ha sosial kontakt med andre.

R458TlCom_no_NO
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HØYE BYGNINGER
Artikkelen ”Høye bygninger” stod på trykk i et norsk blad i 2006.
Figur 1: Verdens høye bygninger

Figur 2: Noen av verdens høyeste bygninger

Figur 1 viser antall bygninger på over 30 etasjer som er
bygd eller er under bygging. Også bygninger som er
planlagt etter januar 2001, er med.

Burj-tårnet i Dubai blir verdens høyeste,
med sine 700 meter når det står ferdig i
2008.
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Bruk ”Høye bygninger” på forrige side når du svarer på de følgende spørsmålene.
R419Q01 – 0 1 9

Spørsmål 1: HØYE BYGNINGER

Hvilken ferdigbygd bygning var høyest i verden da artikkelen ble publisert? Bruk figur 2.
...............................................................

R419Q04

Spørsmål 2: HØYE BYGNINGER
Hva slags informasjon gir figur 1?
A
B
C
D

En sammenligning av høyden på ulike bygninger.
Det totale antall bygninger i forskjellige byer.
Antall bygninger over en viss høyde i flere byer.
Informasjon om bygningsstiler i forskjellige byer.

R419Q10

Spørsmål 3: HØYE BYGNINGER

Bruk ”Høye bygninger” og finn ut om informasjonen i tabellen under står i figur 1, i figur 2
eller ikke i noen av figurene.
Svar ved å sette ring rundt ”Figur 1”, ”Figur 2” eller ”Ingen av dem”.
Informasjon

Figur 1 / Figur 2 / Ingen av dem

Navnet på en bygning i Hong Kong.

Figur 1 / Figur 2 / Ingen av dem

Året da Empire State Building ble ferdig.

Figur 1 / Figur 2 / Ingen av dem

Antall bygninger bygget i Toronto siden
1976.

Figur 1 / Figur 2 / Ingen av dem

R419Q05 – 0 1 2 9

Spørsmål 4: HØYE BYGNINGER

Radisson SAS Plaza i Oslo i Norge er bare 117 meter høyt. Hvorfor er bygningen tatt med i
figur 2?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

R419Q09

Spørsmål 5: HØYE BYGNINGER
Tenk deg at man skriver en ny artikkel om verdens høyeste bygninger om tjue år.

Nedenfor finner du tre opplysninger som er hentet fra originalartikkelen. Tror du
opplysningene vil være endret om tjue år? Sett ring rundt ”Ja” hvis du tror de vil være endret,
og ”Nei” hvis du ikke tror det.
Opplysninger fra artikkelen

Vil dette være endret om tjue år?

Byene i figur 1.

Ja / Nei

Overskriften til figur 2.

Ja / Nei

Antall bygninger i figur 1.

Ja / Nei

MACONDO
Folk i Macondo ble helt overveldet over alle disse fantastiske oppfinnelsene og visste ikke
helt hvor de skulle begynne å forundre seg. De satt oppe hele natten og så på de bleke
lyspærene som fikk strøm fra det kraftverket som Aureliano den triste hadde med seg på den
andre turen toget tok, som gav fra seg en besettende dunkelyd som det tok tid og krefter å
venne seg til. De hisset seg opp over de levende bildene som den rike forretningsmannen
Bruno Crespi viste i teatret med billettluker som var formet som gapende løvemunner, fordi
en ulykkelig person som var død og begravet på en film, og som de hadde felt mange tårer
over, dukket opp lys levende og forvandlet til araber i neste film. Publikum, som betalte to
centavos for å dele personens sorger og gleder, ville ikke finne seg i å bli holdt for narr av
dette utenlandske juksemakeriet, og smadret alle stolene. På Bruno Crespis anmodning
forklarte borgermesteren i en offisiell kunngjøring at kinoen var en falsk maskin som
frembrakte synsbedrag og følgelig ikke behøvde å vekke slike voldsomme følelsesutbrudd.
Da de fikk denne nedslående forklaringen, var det mange som mente at de hadde vært utsatt
for ny og glorete sigøynerhumbug og bestemte seg for aldri å gå på kino mer, fordi de mente
at de hadde mer enn nok med sine egne bekymringer, om de ikke skulle felle tårer over de
oppdiktede ulykkene til fantasivesener.

Utdraget på motstående side er fra en roman. I denne delen av historien har elektrisiteten og
jernbanen nettopp kommet til den oppdiktede byen Macondo, og den første kinoen har
åpnet.
Bruk utdraget når du svarer på de følgende spørsmålene.

Spørsmål 30: MACONDO

R061Q01- 0 1 2 9

Hva var det med filmene som gjorde at folk i Macondo ble sinte?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 31: MACONDO

R061Q03

Hvorfor bestemte folk i Macondo seg for ikke å komme tilbake til kinoen (i slutten av
utdraget)?
A De ville ha fornøyelse og underholdning, men fant ut at filmene var realistiske og
deprimerende.
B De hadde ikke råd til å betale billetten.
C De ville spare følelsene sine til hendelser i virkeligheten.
D De søkte følelsesmessig innlevelse, men syntes filmene var kjedelige, lite overbevisende
og av dårlig kvalitet.

Spørsmål 32: MACONDO
Hvem er “fantasivesenene” som det blir referert til i siste linje i utdraget?
A
B
C
D

Gjenferd.
Utkledde personer fra et tivoli.
Personer i filmene.
Skuespillere.

R061Q04

Spørsmål 33: MACONDO

R061Q05- 0 1 9

Er du enig i den endelige dommen som folk i Macondo felte over verdien av filmene?
Begrunn svaret ditt ved å sammenlikne din egen holdning til film med deres.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

MOBILTELEFONER OG SIKKERHET
Er mobiltelefoner farlige?
Ja

Nei

1. Radiobølger fra mobiltelefoner kan være
skadelige fordi de varmer
opp kroppsvevet.

Radiobølger er ikke kraftige
nok til å gi kroppen varmeskader.

2. Mobiltelefonenes magnetfelter kan påvirke cellenes
funksjon i kroppen.

Magnetfeltene er svært
svake, og det er veldig liten
fare for at de kan påvirke
cellene i kroppen.

3. Folk som snakker lenge i
mobiltelefon, klager noen
ganger over trøtthet,
hodepine og problemer
med konsentrasjonen.

Disse plagene har aldri vært
påvist i laboratorieforsøk og
kan derfor skyldes andre
faktorer i vår moderne
livsstil.

4. Mobilbrukere har 2,5
ganger større risiko for å
utvikle kreft i de delene av
hjernen som ligger nær
telefonøret.

Forskerne innrømmer at det
er uklart om denne
økningen har sammenheng
med bruk av mobiltelefon.

5. Det internasjonale kreftforskningsinstituttet har
funnet en sammenheng
mellom høyspentledninger
og kreft hos barn. Både
mobiltelefoner og
høyspentledninger avgir
stråling.

Stråling fra høyspentledninger er en annen type
stråling som er mye
kraftigere enn strålingen fra
mobiltelefoner.

6. Radiobølger som likner de
som finnes i mobiltelefoner, har ført til
forandringer av genene
hos rundormer (mark).

Rundormer er ikke
mennesker, så det er ikke
sikkert at våre hjerneceller
vil reagere på samme måte.

Fakta
Motstridende
rapporter om
helsefare i forbindelse med bruk
av mobiltelefon
dukket opp på
slutten av 1990tallet.

Fakta
Hittil er det brukt
millioner av kroner
til vitenskapelig
forskning på
effekten av
mobilbruk.

R414MobPh_no_NO

Fakta

Den som bruker mobiltelefon …

Siden så mange bruker
mobiltelefon, vil selv små
skadevirkninger kunne få
store følger for folkehelsa.

Bør
Ha korte samtaler.

Ikke ta i bruk telefonen når
forholdene er dårlige, for da
sender den ut flere radiobølger for å opprettholde
kontakten med
basestasjonen.

Ha mobiltelefonen
langt fra kroppen når
den er slått på.

Ikke gå til innkjøp av en
mobiltelefon med høy SARverdi.¹ Det betyr at den
avgir mer stråling.

Gå til innkjøp av en
telefon med lang
taletid. Da er den
mer effektiv og har
mindre kraftig
stråling.

Ikke gå til innkjøp av
beskyttende dingser som
ikke er testet av et nøytralt
kontrollorgan.

Fakta
Stewart-rapporten, en
britisk undersøkelse fra
2000, fant ingen
helseskader knyttet til
mobilbruk, men
oppfordret særlig de
unge til å være forsiktige
inntil flere undersøkelser
var gjennomført. En ny
rapport fra 2004 hadde
samme konklusjon.

1

Bør ikke

SAR (engelsk: ”Specific Absorption Rate”) er et mål for hvor mye elektromagnetisk stråling
som tas opp i kroppsvev når man bruker mobiltelefon.

R414MobPh_no_NO

”Mobiltelefoner og sikkerhet” på de to foregående sidene er hentet fra et nettsted.
Bruk ”Mobiltelefoner og sikkerhet” når du svarer på de følgende spørsmålene.
R414Q02

Spørsmål 1: MOBILTELEFONER OG SIKKERHET
Hva er hensikten med Fakta-boksene?
A
B
C
D

Å beskrive farene ved å bruke mobiltelefon.
Å vise at det er uenighet om sikkerheten ved bruk av mobiltelefon.
Å beskrive de forholdsreglene som mobilbrukere bør ta.
Å vise at man fant ingen helseskader knyttet til mobilbruk.

R414Q11

Spørsmål 2: MOBILTELEFONER OG SIKKERHET
”Det er vanskelig å bevise at én ting garantert er årsak til en annen.”
Hvordan er forholdet mellom denne opplysningen og påstandene i punkt fire 4 under
Ja og Nei i tabellen Er mobiltelefoner farlige?
A
B
C
D

Den støtter ja-argumentet, men beviser det ikke.
Den beviser ja-argumentet.
Den støtter nei-argumentet, men beviser det ikke.
Den viser at nei-argumentet er galt.

Spørsmål 3: MOBILTELEFONER OG SIKKERHET

R414Q06 – 0 1 9

Se på punkt 3 i Nei-kolonnen i tabellen. Hva kan en av de ”andre faktorene” være i
denne sammenhengen? Begrunn svaret ditt.
.................................................................................................................................

R414MobPh_no_NO

Spørsmål 4: MOBILTELEFONER OG SIKKERHET
Studer tabellen Den som bruker mobiltelefon…
Tabellen bygger på en bestemt idé. Hvilken?
A Det er ikke farlig å bruke mobiltelefon.
B Det er bevist at det er farlig å bruke mobiltelefon.
C Vi vet ikke om det er farlig å bruke mobiltelefon, men det er best å ta noen
forholdsregler.
D Vi vet ikke om det er farlig å bruke mobiltelefon, så vi bør unngå det til vi vet helt
sikkert.
E Kolonnen Bør gjelder dem som tar trusselen på alvor, og kolonnen Bør ikke
gjelder alle andre.

R414MobPh_no_NO
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MOTORSYKKELEN
Har du noen gang våknet og følt at noe var galt?
Dette var en slik dag for meg.
Jeg satte meg opp i senga.
Litt senere trakk jeg fra gardinene.
Været var fryktelig – regnet øste ned.
Så tittet jeg ned i bakgården.
Å ja! Der var den – motorsykkelen.
Akkurat like ødelagt som den var i går kveld.
Og beinet mitt begynte å gjøre vondt.

Bruk teksten ”Motorsykkelen” når du svarer på de følgende spørsmålene.

Spørsmål 46: MOTORSYKKELEN

R402Q01

Noe hadde skjedd med personen i denne fortellingen kvelden før. Hva hadde skjedd?
A
B
C
D

Uværet hadde ødelagt motorsykkelen.
Uværet hadde hindret personen i å gå ut.
Personen hadde kjøpt ny motorsykkel.
Personen hadde vært i en ulykke med motorsykkelen.

Spørsmål 47: MOTORSYKKELEN
”Dette var en slik dag for meg.”
Hva slags dag viste det seg at dette var?
A
B
C
D

En god dag.
En dårlig dag.
En spennende dag.
En kjedelig dag.

R402Q02

Spørsmål 48: MOTORSYKKELEN

R402Q06

Hvorfor begynner forfatteren fortellingen med et spørsmål?
A
B
C
D

Fordi forfatteren vil vite svaret.
For å gjøre leseren mer aktiv og interessert.
Fordi spørsmålet er vanskelig å svare på.
For å minne leseren om at slike ting skjer sjelden.

Spørsmål 49: MOTORSYKKELEN
På linje 7 står det: ”Å ja!”
Hvorfor sier personen i fortellingen det?
A
B
C
D

Personen har akkurat klart noe vanskelig.
Personen skjønner nå at dagen ikke blir så verst.
Personen kommer på hvorfor noe føltes galt.
Personen blir glad for å se motorsykkelen sin.

R402Q05

BUTIKKOPPSLAG

Advarsel til nøtteallergikere
Sitronkjeks
Advarsel datert: 4. februar
Produsent: God Mat AS
Produktinformasjon: Sitronkjeks, 125g (”Best
før 18. juni” og ”Best før 1. juli”)
Detaljer: Enkelte kjeks fra disse partiene kan
inneholde spor av peanøtter, og dette er ikke
oppgitt i listen over ingredienser. Nøtteallergikere
bør ikke spise disse kjeksene.
Dette gjør du: Hvis du har kjøpt disse kjeksene,
kan du levere dem tilbake på kjøpsstedet og få
pengene tilbake. For mer informasjon, ring 800
52 367.
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Oppslaget på forrige side ble hengt opp i en butikk.
Bruk oppslaget når du svarer på de følgende spørsmålene.
R401Q02

Spørsmål 45: BUTIKKOPPSLAG
Hva er hensikten med dette oppslaget?
A
B
C
D

Å drive reklame for Sitronkjeks.
Å opplyse om når kjeksene ble laget.
Å advare folk mot kjeksene.
Å forklare hvor man kan kjøpe Sitronkjeks.

Spørsmål 46: BUTIKKOPPSLAG

R401Q03 – 0 1 9

Hva heter bedriften som laget kjeksen?
.................................................................................................................................

Spørsmål 47: BUTIKKOPPSLAG

R401Q05 – 0 1 9

Hva ville du ha gjort hvis du hadde kjøpt disse kjeksene?
.................................................................................................................................
Hvorfor ville du ha gjort det?
Bruk informasjon fra teksten for å begrunne svaret ditt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Spørsmål 48: BUTIKKOPPSLAG

R401Q06 – 0 1 9

Hvorfor inneholder oppslaget “Best før”-datoene?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 49: BUTIKKOPPSLAG

R401Q04

Hva er hensikten med avsnittet Detaljer?
A
B
C
D

Å drive reklame for ulike typer kjeks.
Å beskrive et spesielt tilbud som følger med kjeksene.
Å liste opp ingrediensene i kjeksene.
Å forklare hva som er feil med kjeksene.
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SKUESPILLET ER LØSNINGEN
Foregår i et slott ved en strand i Italia.
FØRSTE AKT
Overdådig utsmykket stue i et vakkert slott ved
stranden. Dører til høyre og venstre. Møbler
5 plassert på midten av scenen: sofa, bord og to
lenestoler. Store vinduer i bakgrunnen.
Stjerneklar kveld. Rommet er mørkt. Når
sceneteppet går opp, høres høylytte stemmer
bak døren til venstre. Døren går opp, og tre
10 menn i smoking kommer inn. Den ene slår
straks på lyset. De går tause mot bordet og
blir stående. De setter seg ned samtidig. Gál i
lenestolen til venstre, Turai i den til høyre,
Ádám på sofaen i midten. Lang og nesten
15 pinlig stillhet. De setter seg godt til rette.
Stillhet. Så:
GÁL
Hvorfor er du så tankefull?
TURAI
20 Jeg tenker på hvor vanskelig det er å starte et
skuespill. Å presentere alle de viktige
rollefigurene i begynnelsen, når det hele
starter.

TURAI
45 Det gjør det ikke. Jeg er en dramaforfatter,
det er min forbannelse.
GÁL
Du burde ikke være slave av jobben din.

50

55

60

65

ÁDÁM
25 Ja, det må vel være vanskelig.
70
TURAI
Ja, det er – forbannet vanskelig. Skuespillet
starter. Publikum blir stille. Skuespillerne
kommer inn på scenen, og så begynner elen30 digheten. Det går en evighet, noen ganger så
mye som et helt kvarter, før publikum finner
ut hvem som er hvem, og hva de holder på
med.
GÁL
35 For en merkelig hjerne du har. Kan du ikke
legge fra deg jobben, en liten stund i hvert
fall?
TURAI
Det er umulig.
40

GÁL
Det går ikke en halvtime uten at du snakker
om teater, skuespillere, oppsetninger. Det finnes da andre ting her i verden også.
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TURAI
Når du ikke mestrer jobben din, da er du
slave. Det finnes ingen mellomting. Tro
meg, det er ingen spøk å starte et stykke
på en god måte. Det er ett av de største
problemene i scenekunsten. Rollefigurene
skal presenteres så fort som mulig. La oss
se på denne scenen her, med oss tre som
eksempel. Tre menn i smoking. La oss si
at de ikke kommer inn i denne praktfulle
stuen i et staselig slott, men inn på en
scene akkurat når stykket starter. De må
prate om en hel masse uinteressante ting
før publikum forstår hvem vi er. Ville det
ikke være mye enklere hvis vi startet med
å reise oss opp og presentere oss? Reiser
seg. God aften. Vi tre er gjester her på
dette slottet. Nå kommer vi nettopp fra
spisestuen, der vi fikk en utsøkt middag og
drakk to flasker champagne. Jeg heter
Sándor Turai, jeg skriver skuespill, jeg har
skrevet teaterstykker i tretti år, det er mitt
yrke. Punktum. Nå er det din tur.

GÁL
Reiser seg. Jeg heter Gál, jeg er også
dramaforfatter. Jeg skriver også teater75 stykker, alltid sammen med denne herren.
Vi er en berømt forfatterduo. På plakaten
til alle de gode komediene og operettene
står det: ”Skrevet av Gál og Turai”. Så det
er naturligvis mitt yrke også.
80

GÁL og TURAI
Samtidig. Og denne unge mannen her …

ÁDÁM
Reiser seg. Denne unge mannen, om jeg
må få lov, er Albert Ádám, tjuefem år
85 gammel og komponist. Jeg har skrevet
musikken til den siste operetten som disse
sjarmerende herrene laget. Det er mitt
første arbeid for scenen. Disse to eldre

englene har oppdaget meg, og nå vil jeg
90 gjerne, med deres hjelp, bli berømt. Det er
takket være dem at jeg ble invitert til dette
slottet. Det er de som ga meg snippkjolen og
smokingen. Med andre ord er jeg fattig og
ukjent, foreløpig. For øvrig er jeg foreldreløs
95 og vokste opp hos min bestemor. Min bestemor er død nå. Jeg er alene i verden. Jeg har
ikke noe navn, jeg har ingen penger.
TURAI
Men du er ung.
100

GÁL
Og talentfull.
ÁDÁM
Og jeg er forelsket i solisten.

TURAI
105 Du burde ikke ha sagt det siste. Det ville
tilskuerne ha oppdaget uansett.
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Alle tre setter seg.
TURAI
Vel, ville ikke det være den enkleste
110 måten å starte et stykke på?
GÁL
Hvis det hadde vært tillatt, da ville det ha
vært enkelt å skrive skuespill.
TURAI
115 Tro meg, det er ikke så vanskelig. Bare
tenk på hele greia som å ...
GÁL
Ja, ja, ja, begynn nå ikke å snakke om
teater igjen, er du snill. Jeg har fått nok av
120 det nå. Vi kan snakke om det i morgen,
hvis du vil.

“Skuespillet er løsningen” er starten på et skuespill av den ungarske dramaforfatteren
Ferenc Molnár.
Bruk “Skuespillet er løsningen” på de to forrige sidene når du svarer på de følgende
spørsmålene. (Legg merke til at linjenumrene er oppgitt i margen i manuskriptet for å
hjelpe deg å finne de stedene som det refereres til i spørsmålene.)

Spørsmål 1: SKUESPILLET ER LØSNINGEN

R452Q03 –0 1 9

Hva har rollefigurene gjort i skuespillet like før sceneteppet gikk opp?
.................................................................................................................................

Spørsmål 2: SKUESPILLET ER LØSNINGEN
”Det går en evighet, noen ganger så mye som et helt kvarter …” (linje 30–31)
Hvorfor sier Turai at dette kvarteret er “en evighet”?
A
B
C
D

Det er lenge for publikum å sitte stille i en proppfull teatersal.
Det føles som en evighet før alle forstår hva som skjer i starten av et stykke.
Det virker som det tar lang tid for dramaforfatteren å skrive starten av et stykke.
Det virker som om tiden går langsomt når noe viktig skjer i et skuespill.
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R452Q04

Spørsmål 3: SKUESPILLET ER LØSNINGEN

R452Q06 –0 1 9

En leser sa: “Ádám er sannsynligvis den av de tre rollefigurene som er mest
begeistret for å bo på slottet.”
Hvordan kan leseren begrunne synspunktet sitt? Bruk teksten når du svarer.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 4: SKUESPILLET ER LØSNINGEN

R452Q07

Alt i alt, hva er det dramaforfatteren Molnár gjør i dette utdraget?
A
B
C
D

Han viser oss hvordan hver av rollefigurene kan løse problemet hans.
Han får rollefigurene til å demonstrere hvordan en evighet kan føles i et skuespill.
Han gir et eksempel på en typisk og tradisjonell åpningsscene i et skuespill.
Han bruker rollefigurene til å uttrykke et problem han selv har når han skriver.
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TANNPUSS
Blir tennene renere og renere jo lenger og hardere vi pusser dem?
Britiske forskere sier nei. De har faktisk prøvd ut mange forskjellige alternativer, og kommet
fram til den perfekte måten å pusse tennene på. To minutters tannpuss, uten å børste for
hardt, gir det beste resultatet. Hvis du børster for hardt, ødelegger du emaljen og tannkjøttet
uten at du blir kvitt matrester eller tannstein.
Bente Hansen, som er ekspert på tannpuss, sier at det er en god idé å holde tannbørsten på
samme måte som du holder en penn. ”Start i et hjørne og børst deg nedover hele
tannrekka,” sier hun. ”Glem ikke tunga! Den kan faktisk være full av bakterier som kan gi
dårlig ånde.”

Artikkelen ”Tannpuss” er hentet fra et norsk blad.
Bruk ”Tannpuss” når du svarer på de følgende spørsmålene.

Spørsmål 46: TANNPUSS
Hva handler denne artikkelen om?
A
B
C
D

Den beste måten å pusse tennene på.
Hvilken tannbørste som er best å bruke.
At det er viktig å ha gode tenner.
Hvordan forskjellige mennesker pusser tennene.

R403Q01

R403Q02

Spørsmål 47: TANNPUSS
Hva er det britiske forskere anbefaler?
A
B
C
D

At du bør pusse tennene dine så ofte som mulig.
At du ikke bør prøve å pusse tunga.
At du ikke bør pusse tennene dine for hardt.
At du bør pusse tunga oftere enn tennene.

Spørsmål 48: TANNPUSS

R403Q03 – 0 1 9

Hvorfor bør du pusse tunga, ifølge Bente Hansen?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 49: TANNPUSS
Hvorfor er en penn nevnt i teksten?
A
B
C
D

For å forklare deg hvordan du skal holde tannbørsten.
Fordi du begynner i et hjørne med både penn og tannbørste.
For å vise at du kan pusse tennene på mange forskjellige måter.
Fordi det er viktig å ta tannpussen like alvorlig som skrivingen.
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T-BANELINJER
Nord

SJØSIDEN

Ringveien

Nybroen
Operaen

Slottet

Tårnet
Monumentet
ØSTBYEN
Dammen

Kanalen

Sentralen

Banken

Museum

Ringveien

Havna

HAGA

Gassverket

VESTSIDEN

Elvebakken

Gamlekaia

Universitetet

Sykehuset
Haugen
Høyden

Rådhuset

Høgskolen

Torget
Stortinget
Bryggeriet
Borgen

Engene

Hovedgaten
Myrene

Isdal
erald

Byporten

FRIPLASSEN

Bakken

Lunden

Dalen

Linde

Skogen

Nobelgaten
Parken
Villaveien

Linje 1
SYDSIDEN

Linje 2
Linje 3
Linje 4
Linje 5
Lokalbusser

For mer informasjon:
800 42 330
www.tbanen.no

Lokaltog
Linje som blir bygget
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“T-banelinjer” på forrige side gir informasjon om T-banesystemet i en by.
Bruk “T-banelinjer” når du svarer på de følgende spørsmålene.

Spørsmål 36: T-BANELINJER

R464Q01 – 0 1 9

Fra hvilken T-banestasjon er det mulig å ta både lokalbuss og lokaltog?
...............................................................

Spørsmål 37: T-BANELINJER

R464Q03 – 0 1 9

Noen stasjoner, for eksempel Vestsiden, Haga og Friplassen, er markert med en grå
sirkel. Hvorfor er disse stasjonene markert slik?
.................................................................................................................................

Spørsmål 38: T-BANELINJER

R464Q04 – 0 1 2 9

Du trenger å finne den korteste veien med T-banen fra Haugen stasjon til Skogen
stasjon.
Tegn inn på kartet den ruten du vil ta.
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Spørsmål 39: T-BANELINJER

R464Q05 – 0 1 9

Hvordan kan du få mer informasjon om T-banesystemet enn det som du finner på
denne siden om T-banelinjer?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

R464Q02

Spørsmål 40: T-BANELINJER
Hvis du er på Haga stasjon, og skal videre til Nybroen stasjon, på hvilken stasjon må
du bytte t-bane?
A
B
C
D

Rådhuset.
Elvebakken.
Sjøsiden.
Gamlekaia.
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