
Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Jag

Da ni el och Erik är goda vän ner.  
Erik ska besöka Da ni el.

Uppgift
Svara på frågorna. Markera rätt svar med ett kryss.

1 Vart ska Erik ta bus sen?

a)  till Stor ga tan

b)  till Stor tor get

c)  till Torg ga tan

2 Erik står vid kaféet på Stor tor get. Vart ska han gå?

a)  till vänster

b)  till höger

c)  rakt fram

3 Var bor Da ni el?

a)  på Stor ga tan

b)  på Stor tor get

c)  på Torg ga tan

 FACIT Test 1a: Lyssna

   Jag förstår 
  vägbeskrivningar.
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På sfi-kurs

Nel ly kom mer ifrån USA. Hon kan inte svenska.  
Hon ska börja på Komvux.  
Hon pratar med en lärare. 

Uppgift
Svara på frågorna. Markera rätt svar med ett kryss.

1 När kan Nel ly börja på en sfi-kurs?

a)  i au gusti

b)  i sep tem ber

c)  i ok to ber

2 Vilka dagar kan Nel ly gå på sfi-kurs?

a)  måndagar och tisdagar

b)  tors da gar och fredagar

c)  tisdagar och torsdagar

3 När är det höstlov?

a)  i sep tem ber

b)  i ok to ber

c)  i no vem ber

 FACIT Test 1a: Lyssna

   Jag för står namn på 
  da gar och må na der.
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En van lig dag

Pau li na har en dotter. Hon he ter Alice och är  
12 år. Pau li na pratar med Alice.

Uppgift
Svara på frågorna. 
Markera rätt svar med ett kryss.

1 Var ska Alice städa?

a)  i rummet

b)  i badrummet

c)  i köket

2 Alice har läxa i eng elska.  
Vad ska hon göra?

a)  läsa 10 si dor

b)  skri va 5 meningar

c)  skri va 10 meningar

3 Alice har läxa i svenska.  
Vad ska hon göra?

a)  läsa 15 si dor i läseboken

b)  läsa sidan 5 i läseboken

c)  läsa sidan 15 i läseboken

   Jag för står in struktioner.

 FACIT Test 1a: Lyssna
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I affären

An to nio och Eli sa beth är gifta. De ska handla 
mat till helgen. De tittar i ett reklamblad från  
en mataffär.

   Jag förstår tal, priser och  
  klockslag.

 FACIT Test 1a: Lyssna

Uppgift
Svara på frågorna. Markera rätt svar  
med ett kryss.

1 Hur mycket kostar en kyckling?

a)  29,90

b)  39,90

c)  49,90

2 Hur många kycklingar ska de köpa?

a)  1

b)  2

c)  3

3 Hur mycket kos tar 4 flas kor mineralvatten?

a)  39,90

b)  49,90

c)  69,90

4 Hur mycket kos tar 1 kilo äpplen?

a)  18,90

b)  19,90

c)  28,90

5 Hur mycket mjjölk ska de köpa?

a)  en li ter

b)  två li ter

c)  tre li ter

6 När stänger affären i dag?

a)  klockan åtta

b)  klockan nio

c)  klockan tio

7 Hur mycket är klockan nu?

a)  Klockan är kvart i sex.

b)  Klockan är halv sju.

c)  Klockan är kvart i sju.


