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Instructions to candidates

• Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
• Choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

• Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

• No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 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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Gör en av följande uppgifter.  Skriv 250 till 400 ord.

1. Kulturell mångfald

Det är allt vanligare i dagens värld att människor är bi- eller multikulturella.  På vilket sätt märks de 
olika kulturerna i ditt vardagliga liv och i dina tankar?  Skriv ett blogginlägg och diskutera eventuella 
för- och nackdelar med att växa upp med två eller flera kulturer. 

2. Folkvanor och traditioner

En vän eller släkting fyller år och du har fått i uppdrag att ordna en riktigt traditionell 
födelsedagsfest.  Många av de inbjudna kommer från andra länder och kulturer och därför vill du 
berätta lite om firandet i en flyer.  Skriv texten till flyern där du också bjuder in gästerna.

3. Hälsa

Mat som man odlar själv har blivit väldigt populärt på sistone och du har startat ett 
köksträdgårdsprojekt i skolan.  Skriv ett tal som du ska hålla när skolan har Öppet hus och  
informera eventuella framtida elever om projektet.

4. Fritid

Ni har just sett en film i skolan som handlar om dåliga relationer mellan föräldrar och deras barn.  
Din lärare ber er skriva en uppsats om vad man kan göra på fritiden för att umgås med sin familj.  
Skriv om detta och vilka aktiviteter som fungerar bra i din familj och varför du tror att de passar er. 

5. Vetenskap och teknologi

Du har lyckats få en intervju med en forskare som tror att människan snart kommer att leva tills 
hon blir 200 år gammal.  Till skoltidningen skriver du en artikel baserad på intervjun där du tittar på 
både möjligheterna och konsekvenserna.
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