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Instructions to candidates 

• Do not open this examination paper until instructed to do so.
• Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

• N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
• Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].

1 h 30 m

Thursday 5 May 2016 (afternoon)
Jeudi 5 mai 2016 (après-midi)
Jueves 5 de mayo de 2016 (tarde)
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Sektion A

Gör en av följande uppgifter.  Skriv 250 till 400 ord.

1. Kulturell mångfald

I skolan har ni just haft en intressant diskussion om barnuppfostran i olika kulturer.  Skriv en artikel 
i skoltidningen där du berättar om det som varit viktigt i din uppfostran och jämför någon aspekt av 
den med barnuppfostran i någon annan kultur.

2. Folkvanor och traditioner

Din skola ska ha ”Öppet hus” och ska bland annat bjuda på traditionella maträtter från olika länder 
vilka kommer att presenteras i en broschyr.  Beskriv kortfattat ditt favoritrecept i broschyren och 
förklara på vilket sätt din rätt är betydande för den kulturens traditioner.

3. Hälsa

Många barn och ungdomar körs till skolan och släpps av precis vid skolgrindarna.  Detta kan 
orsaka farliga situationer för elever och de boende i området.  Som representant för elevrådet 
skriver du ett brev till rektorn där du uppmärksammar honom/henne på problemet och ber att något 
görs åt saken.

4. Fritid

Din sport- eller intresseförening har vunnit en stor summa pengar på lotto och vill använda 
pengarna till en resa för alla medlemmar.  Du har ett förslag som du lämnar in till klubben.  Skriv 
förslaget där du argumenterar varför just din idé är den bästa för alla medlemmar och varför den är 
i föreningens intresse.

5. Vetenskap och teknologi

Du har ansökt om att få bli en av de första bosättarna som ska skickas till Mars.  Du har blivit 
ombedd att presentera dig inför intervjupanelen där du förklarar på vilket sätt du är en passande 
kandidat och vilka egenskaper du har.  Skriv presentationen.



M16/2/ABSWE/HP2/SWE/TZ0/XX– 3 –

Sektion B

Utgå från följande citat och skriv en personlig kommentar och motivera den.  Välj en av texttyperna som
du har studerat på dina lektioner.  Skriv mellan 150 och 250 ord.

6. Mycket tid slösas på översättningar och språkundervisning.  Det vore lättare för alla människor om 
vi alla pratade ett och samma språk, till exempel engelska som de flesta redan kan.


