LIIKENNEYHTEYDET
Alla oleva kaavio kuvaa osaa Zedlandian erään kaupungin liikenneverkosta, joka
koostuu kolmesta metrolinjasta. Kaavioon on merkitty myös lähtöpaikkasi sekä
kohde, jonne olet menossa.
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Risteysasema, jossa voi
vaihtaa junaa (eli siirtyä linjalta
toiselle: linjat A, B, tai C)

Matkan hinta perustuu kulkureitin asemien eli kuljettujen asemanvälien lukumäärään.
Jokainen asemanväli maksaa 1 zedin.
Kahden peräkkäisen metroaseman välinen matka kestää noin 2 minuuttia.
Risteysasemalla junanvaihtoon kuluva aika on noin 5 minuuttia.
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Tehtävä 1: LIIKENNEYHTEYDET

Kaavioon on merkitty lähtöasemasi (“Täältä”) sekä asema, jonne haluat päästä
(“Tänne”). Merkitse kaavioon hinnan ja ajan suhteen paras reitti ja ilmoita alla
olevilla viivoilla matkan hinta sekä matkan arvioitu kesto.
Hinta:.......................................................zediä.

Matkan arvioitu kesto: ............................. minuuttia.

LIIKENNEYHTEYDET PISTEITYS 1
Täydet pisteet
Koodi 21: Oheisen mallin mukainen reitti. Hinta: 8 zediä. Matkan arvioitu kesto: 21
minuuttia.

Koodi 22: Ei merkitty mitään reittiä; hinta: 8 zediä; aika: 21 minuuttia.
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Risteysasema, jossa voi
vaihtaa junaa (eli siirtyä linjalta
toiselle: linjat A, B, tai C)

Osittaiset pisteet
Koodi 11: Paras reitti merkitty; joko hinta tai aika oikein, mutteivät molemmat.
• Paras reitti merkitty; hinta: 8 zediä; aika: 26 minuuttia
• Paras reitti merkitty; hinta puuttuu; aika: 21 minuuttia.

Koodi 12: Merkitty toinen kahdesta muusta mahdollisesta reitistä; tämän reitin hinta
ja aika oikein.
• Merkitty reitti kulkee ensin ”vasemmalle”; hinta 10 zediä; aika 25 minuuttia.
• Merkitty reitti kulkee linjojen B, C ja A kautta; hinta 8 zediä; aika 26 minuuttia.

Koodi 13: Ei merkitty mitään reittiä, mutta laskettu oikea hinta ja aika toiselle
kahdesta muusta mahdollisesta reitistä.
• Ei merkitty mitään reittiä; hinta 10 zediä; aika 25 minuuttia.
• Ei merkitty mitään reittiä; hinta 8 zediä; aika 26 minuuttia.

Ei pisteitä
Koodi 01: Paras reitti merkitty, mutta sekä hinta että aika väärin tai puuttuvat.
• Paras reitti merkitty; hinta puuttuu; aika 26 minuuttia.

Koodi 02: Muut vastaukset.
• Merkitty linjojen B, C ja A kautta kulkeva reitti; hinta ja aika puuttuvat.

Koodi 99: Puuttuva vastaus. (Huomaa, että koodi 99 annetaan vain, kun ei ole
merkitty mitään reittiä EIKÄ ole annettu mitään hintaa EIKÄ aikaa.)
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