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Croeso i Cymru! — Welcome to Wales!

Eleverna ska besvara frågorna i anslutning till informationstexten genom att formulera egna svar. 
De behöver inte skriva hela meningar, men svaren ska vara på engelska och begripliga för en 
engelskspråkig person. Språkfel ger ej poängavdrag, såvida de inte är av den typen att de förstör 
kommunikationen. Riktigt svar ger 1 eller 2 poäng beroende på hur många upplysningar som 
efterfrågas, vilket framgår av frågans formulering och/eller svarsbladets utformning.

Observera att riktiga/acceptabla svar kan vara formulerade på fl er sätt än de som anges här.

1 (1p) every day / each day / daily / all (the) (days) 

2a (1p) (£) 30  ACC  thirty (pounds)

2b (1p) (The leaders will instruct you about canoeing and will also…) accompany you (on the 
trip)

  ACC  follow / go with you on the trip; accompany on the trip; give you (all) equipment
  0 POÄNG  (enbart) equipment

3 (1p) 01547-528753
 
4 (1+1p) För två poäng krävs följande:
  • tableaux 
  • (stunning) sound effects

  0 POÄNG  sail on an underground river (inget specialarrangemang inne i labyrinten + 
knyter inte till ’the old legends of Arthur’)

5 (1+1p) För två poäng krävs två av följande alternativ:
  (predikat krävs eftersom eleverna ska exemplifi era ’…what you can do.’)
  • listen to (former) miners (in the slate quarry); (former) miners (can) tell you
  • see a display (showing the life of a slate miner and his family)
  • visit a (typical) (Victorian) village

  ACC  go on a trip down the mines / go (underground) into the slate quarry / 
  go on a railway down the mine; (former) miners take you underground
  0 POÄNG  go on a railway (för vagt)

6 (1p) (At…) 5.10 (pm) / 17.10

  ACC  ten past fi ve    
0 POÄNG  50 min before closing time

7 (1p) every half hour / 30 minutes; half-hourly    

8 (1+1p) Edward (I) (of England) (and) (the Mercian king / King) Offa

(Max: 12 poäng)

Bedömningsanvisningar


