1. Valitse mutta, jotta, että, joskin, mikäli, vaikka, koska, jos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Hän kertoi, että hänen poikansa on samassa koulussa kuin meidän lapset.
Hän pyysi puhelinnumeroni, jotta hän voi soittaa, jos eksyy.
Voin tulla sinne, jos haluat.
Kävin lääkärissä, mutta minulla oli vain tavallinen flunssa.
Minun pitää varata lääkäriaika, koska tarvitsen rokotuksen matkalle.
Lähetä sähköpostia, mikäli et pystykään osallistumaan.
Miksi menit kurssilla, vaikka olet sairas?
Olen eri mieltä, joskin sinulla on hyviä perusteluita.

2. Valitse, tuleeko tai vai vai?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Haluatko syödä tai juoda jotakin?
Onko hän espanjalainen vai portugalilainen?
Olitteko te Lapissa maaliskuussa vai helmikuussa?
Menettekö te Helsinkiin junalla vai lentokoneella?
Tulen kurssille pyörällä tai bussilla, riippuu ilmasta.
Pidämmekö tauon vai haluatteko jatkaa?
Luulen, että soitan Mikan tai isän viemään minut sinne.

3. Valitse ikään kuin, niin kuin, kuin, eli
a)
b)
c)
d)

Suomessa sanat kirjoitetaan niin kuin ne lausutaan.
Hän käyttäytyi ikään kuin olisimme hyvät ystävät.
Minusta tämä kahvila on mukavampi kuin se toinen.
Objekti eli tekemisen kohde, voi olla partitiivi, genetiivi tai perusmuoto.

4. Valitse ellen, jollen, vaikken ja taivuta oikea persoona
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Huolestun, ellet sinä ilmoita itsestäsi mitään.
Jollei hän pian tule, niin minä en enää odota.
Saimme hyvin liput, vaikkemme olleet varanneet niitä etukäteen.
Olin myöhässä, enkä minä ehtinyt bussiin, joten minulla kestää vielä.
Meillä oli vain vähän aikaa, emmekä me halunneet lähteä kauas keskustasta.
Olit myöhässä, etkä sinä ilmoittanut minulle mitään!

5. Valitse kunnes, siksi, kuten, sillä, kunhan, ennen kuin
a) Koe meni, kuten odotinkin.
b) Hän ei ole vielä täällä, sillä hän on kokouksessa.
c) Minun täytyy vielä harjoitella lisää, ennen kuin ilmoittaudun YKI-testiin.

d) Aloitamme heti, kunhan he saapuvat!
e) Tämä on alennustuote, siksi sillä ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.
f) Olimme siellä, kunnes se paikka meni kiinni.

