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1. MUUTA KÄYTTÄMÄLLÄ PARTISIIPPI - TAI INFINITIIVIRAKENTEITA.
Anna-Liisa voi pahoin, kun hän
heräsi aamulla.
Hän myöhästyi vähän syntaksin
tentistä, joka alkoi kello 10.
Kun hän oli vastannut
kysymyksiin ja palauttanut
paperin, hän lähti lääkäriin.
Lääkäri tutki Anna-Liisan ja
sanoi, että hän on raskaana.
Anna-Liisa ei ollut voinut
kuvitellakaan, että on raskaana.
Hän mietti, olisiko Pekka iloinen,
kun kuulisi uutisen.
Hän toivoi, että Pekka ehdottaisi
naimisiinmenoa.
"Minun on pakko valmistua
yliopistosta, ennen kuin lapsi
syntyy", Anna-Liisa ajatteli.
"Tai ehkä voin kirjoittaa gradua
samalla, kun hoidan lasta
kotona."
Anna-Liisa juoksi kotiin, lauloi ja
vihelteli koko matkan iloisena.

Aamulla…
Hän myöhästyi vähän…
Vastattuaan kysymyksiin ja…
Lääkäri tutki Anna-Liisan ja sanoi…
Anna ei ollut voinut…
Hän mietti olisiko Pekka…
Hän toivoi…
Minun on…
Tai ehkä voin kirjoittaa gradua…
Anna-Liisa palasi kotiin…

2. MUUTA KÄYTTÄMÄLLÄ PARTISIIPPI- TAI INFINITIIVIRAKENTEITA.
Luen kirjaa, joka kertoo eri
kulttuureista.
Ostin sen, koska haluan oppia eri
maiden tapoja.
Voin lainata kirjan sinulle, kun
olen lukenut sen.
Luvussa, jonka luin tänään,
puhuttiin hygieniasta.
Japanilaiset pesevät hampaansa
aina, kun ovat syöneet.

Luen…

Suomalaiset uskovat, että voivat
korvata hampaiden harjauksen
purukumilla.
Luin myös, että eskimot
tervehtivät siten, että hierovat
neniään.
Suomalaiset halaavat aina, kun
tapaavat ja kun eroavat.

Suomalaiset uskovat…

Tiedän, että unkarilaiset antavat
poskisuudelmia.

Tiedän…

Bulgarialaiset sanovat "ei" siten,
että he nyökyttelevät päätään.

Bulgarialaiset sanovat "ei"…

Ostin sen…
Voin lainata kirjan sinulle…
Tänään…
Japanilaiset pesevät hampaansa…

Luin myös, että eskimot tervehtivät…
Suomalaiset halaavat…

3. VALITSE SOPIVA VAIHTOEHTO. MERKITSE VASTAUKSET MYÖS SIVUN OIKEAAN REUNAAN
1. Iiro lukee aina lehteä_________ aamiaista.
a) syödessään
b) syöden
c) syömällä
d) syö

2. En tiennyt ____________ jo kotona.
a) olevasi
b) sinun olevan
c) oltuasi
d) sinun oltua

3. Hän sanoi ____________ pian kotiin.
a) tulemassa
b) tulossa
c) tulevansa
d) tullessansa

1.
a)
b)
c)
d)

2.
a)
b)
c)
d)

4. Palasit ________________ kolme
kuukautta matkoilla.
a) olevasi
b) sinun olevan
c) oltuasi
d) sinun oltua

3.
a)
b)
c)
d)

4.
a)
b)
c)
d)

5. Hän tuli kotiin ____________.
a) itkemällä
b) itkemässä
c) itkien
d) itkettyä

6. Hän toi kirjeen ______________.
a) tulemassa
b) tulossa
c) tulevansa
d) tullessansa

5.
a)
b)
c)
d)

6.
a)
b)
c)
d)

7. Lahjaksi ____________ kirjoja ei voi
palauttaa kauppaan.
a) ostavia
b) ostettuja
c) ostaessaan
d) ostamiaan

8. Hän istui kadulla ____________.
a) itkemällä
b) itkiessään
c) itkien
d) itkettyä

7.
a)
b)
c)
d)

8.
a)
b)
c)
d)

9. Voit alkaa siivota heti_______________ .
a) herätessäsi
b) heräämällä
c) herääväsi
d) herättyäsi

10. Hän meni opiskelemaan
____________ uuden ammatin.
a) saavansa
b) saamassa
c) saatua
d) saadakseen

9.
a)
b)
c)
d)

10.
a)
b)
c)
d)

