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Poäng:

Namn: .................................................................................
Födelsedatum: ...................................................................
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Del 1  ett möte
Du får nu höra en dialog. Vad ska hon köpa?
Skriv ett kryss för rätt alternativ. Välj A, B, C eller D.
Dialogen spelas två gånger.
Du får 15 sekunder på dig att titta på alternativen.
1.
A

B

C

D
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Del 1 – ett telefonmeddelande
Du får nu höra ett telefonmeddelande. Hur kommer man till sommar stugan?
Rita vägen på kartan.
Meddelandet spelas två gånger.
Du får 15 sekunder på dig att titta på kartan.

2.
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Del 1  en telefondialog
Du får nu höra en telefondialog. Vad såg han för djur ?
Skriv ett kryss för rätt alternativ. Välj A, B, C eller D.
Dialogen spelas två gånger.
Du får 15 sekunder på dig att titta på alternativen.

3.

A

B

C

D
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Del 2 – radioprogram
Du får nu höra delar av sex radioprogram. Till varje program finns en rubrik.
Alla rubriker har en bokstav. Välj rätt rubrik till varje program.
Skriv rubrikens bokstav efter programmets nummer.
Observera att det finns tre rubriker för mycket!
Efter sista programmet repeteras alla program.
Du får 45 sekunder på dig att läsa rubrikerna.

Rubriker:
4.

Program 1: _____

A. Bättre tandvård till gamla

5.

Program 2: _____

B. Det finns inget man kan göra

6.

Program 3: _____

C. Det låter inte lika överallt

7.

Program 4: _____

D. Kan hjälpa dig med mycket

8.

Program 5: _____

E. Nu finns det arbete

9.

Program 6: _____

F. Ljusare när man är ung
G. Svenskarna har blivit tjockare
H. Svenskarna motionerar mer
I. Ungdomar tappar tänderna
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Del 3  intervjuer
Du får nu höra intervjuer med sex personer. Vad säger personerna som
intervjuas? Alla intervjuer har två påståenden.
Ringa in ”R” om påståendet är rätt och ”F” om påståendet är fel.
Alla intervjuer repeteras efter den sista intervjun.
Du får 45 sekunder på dig att läsa påståendena.

Exempel:
0 De pratar om att skriva brev.

10 a Hon skulle flytta till ett varmt land.

R

F

R

F

11 a Han skulle inte arbeta på några år.

R

F

b Han skulle bo vid havet och måla.

R

F

R

F

R

F

R

F

R

F

14 a Han skulle köpa en bil till barnen.

R

F

b Han skulle köpa mycket saker.

R

F

R

F

R

F

Intervju 1

b Hon skulle inte ändra sitt liv.

Intervju 2

12 a Hon skulle köpa en sportbil.
Intervju 3

b Hon skulle bjuda på en stor fest för resten av pengarna..

13 a Hon skulle börja läsa på universitetet.
Intervju 4

b Hon skulle ge sin syster pengar till en häst.

Intervju 5

15 a Hon skulle öppna en restaurang.
Intervju 6

b Hon skulle göra en resa.
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Del 4 – telefonmeddelanden
Du får nu höra två telefonmeddelanden. Svara kort på frågorna.
Varje meddelande repeteras direkt.

Exempel:
Vem fyller år ?

Erik fyller år.

Meddelande 1

16. När fyller Er ik år ?
Han fyller år .............................................................................................……
17. Vad tycker Stefan att Kalle ska köpa?
Han tycker att Kalle ska köpa ........................................................………….
18. När kan Kalle r inga tillbaka till Stefan?
Han kan ringa…….............................................................................…………

Meddelande 2

19. Var ska han hämta svär mor ?
Han ska hämta henne.......................................................................…………
20. Vad ska de gör a på efter middagen?
De ska ……………………………………………………………………….

Slut på testet
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