1. Kirjoita tekstiin oikeat rektiot
Minä olen Sara. Minä olen irlantilainen vaihto-opiskelija. Olen ollut täällä nyt kymmenen
kuukautta ja olen viihtynyt ___________________ (Suomi) hyvin. Halusin tulla
_____________ (Suomi), koska minä tykkään _____________________ (metallimusiikki) ja
rakastan _________________ (lumi) ja _________________ (talvi). Olen tutustunut koulussa
_______________________ (suomalaiset) ja saanut ystäviä. Kiinnostuin
_____________________ (suomen kieli), koska se vaikutti niin ___________________
(erilainen) kuin muut kielet. Aluksi suomi tuntui kuitenkin _____________________ (hankala),
mutta olen oppinut sitä jo aika hyvin. Harrastan _______________________ (uiminen) ja olen
voinut jatkaa sitä myös Oulussa. Soitan ____________________ (perhe) joka viikko ja lähetän
___________________ (he) viestejä päivittäin. Olen miettinyt jo _____________________
(paluu) kotimaahani ja sitä, kuinka tulen ikävöimään Suomen perhettäni. Suunnittelemme
kuitenkin jo ______________________ (tapaaminen) Irlannissa, jossa Suomen perheeni voi
tavata minun vanhempani ja sisarukseni.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Kirjoita kysymyssana
________________________ sinusta tuntuu?
________________________ työstä sinä olisit kiinnostunut?
________________________ aiheisiin haluaisit keskittyä kurssilla?
________________________ musiikista sinä pidät?
________________________ sinä harrastat?
________________________ sinä löysit tuon?
________________________ sinä jätit takkisi?
________________________ sinä luotat?
________________________ se maistuu?
________________________ Anna on ihastunut?
________________________ sinä halusit keskustella?

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Kirjoita lauseisiin oikeat rektiot
Minä nautin ____________________________ (auringonpaiste)
Minä tykkään paljon ______________________ (kevät)
Minä tutustuin ___________________ (Mikael) kurssilla.
Mitä sinä ajattelet ____________________ (suunnitelma)?
Olen pohtinut paljon _______________________ (tämä asia)
Voimme kysyä sitä _________________ (hän) huomenna.
Voitko soittaa _____________________ (minä) vähän myöhemmin.
Saavuin ______________________ (Suomi) heinäkuussa 2014.
Huomasin juuri, että olen unohtanut kynäni ____________________ (koti).
Minun pitää käydä vielä __________________________ (kirjasto).
Annoin _______________________ (Minna) synttärilahjaksi elokuvalippuja.

4. Valitse oikea rektio
1. Pelkäätkö sinä

a.) korkeita paikkoja b.) korkeasta paikoista c.) korkeaan paikkaan

2. Minä kerroin
a.) tätä teille
b.) tämän teitä
c.) tästä teille
3. Työhaastattelussa kysyttiin
a.) työkokemusta b.) työkokemuksesta c.) työkokemukset
4. Voitko antaa
a.) minulle lasin vettä
b.) minua lasi vettä
c.) minuun lasi vettä
5. Minä vihaan
a.) ampiaiset
b.) ampiaisesta
c.) ampiaisia
6. Jari ja Mira suunnittelevat
a.) häistä
b.) häitä
c.) häät
7. Olen pohtinut
a.) eri vaihtoehtoja b.) eri vaihtoehdoista
c.) eri vaihtoehtoihin
8. Minä en pidä
a.) siivoaminen
b.) siivota
c.) siivoamisesta
9. Nauti
a.) lomalle!
b.) lomaa
c.) lomasta!
10. Hajuvesi tuoksuu a.) hyvää
b.) hyvältä
c.) hyvästä
11. Luotan
a.) sitä
b.) siitä
c.) siihen
12. Hän keskittyy
a.) töille
b.) töihin
c.) töitä

