
Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Transport

Carina och dottern Mia ska åka tåg.  
De går till stationen. Carina behöver 
ta reda på några saker, och hon går  
till biljettluckan.

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

1 När går tå get till Helsingborg?

a)  kvart i tolv

b)  tolv

c)  kvart över tolv

2 När är tå get i Helsingborg?

a)  kvart över tolv

b)  kvart i ett

c)  halv ett

3 Hur gam mal är Carinas dotter?

a)  14 år

b)  15 år

c)  16 år

4 Hur mycket kostar en vuxenbiljett?

a)  200 kro nor

b)  64 kro nor

c)  104 kro nor

5 Vad kostar en barnbiljett?

a)  64 kro nor

b)  34 kro nor

c)  32 kro nor

 FACIT Test 1b: Lyssna

   Jag förstår tal, priser  
  och klockslag.
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Post och bank

Krister är i en affär med post. Han talar med  
en av de anställda. 

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

1 Krister ska skicka ett paket.  
Vad ska han göra?

a)  skri va namn och ad res s

b)  lägga paketet på en brevlåda

c)  sätta på frimärken

2 Krister ska be ta la. Vad ska han göra?

a)  sätta i kortet och trycka på ”klar”

b)  sätta i kortet, slå in koden och  
    trycka på ”klar”

c)  ta ut pen gar från en bankomat

3 Krister ska skicka ett vykort till Bollnäs. Vad ska han göra?

a)  ge det till personalen

b)  lägga det i en blå brevlåda

c)  lägga det i en gul brevlåda

 FACIT Test 1b: Lyssna

   Jag förstår instruktioner.
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Fri tid

Ire ne ska gå på bio på Filmstaden, men hon  
hittar inte dit. Hon frågar en man. Han  
förklarar vägen.

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

1 Ire ne går cir ka 500 me ter rakt fram. Vad ska hon göra?

a)  ta till vänster in på Kungsgatan 

b)  ta till höger in på Drottninggatan

c)  ta till höger in på Kungsgatan

2 Ire ne går för bi en förskola. Vad ska hon göra?

a)  ta till höger

b)  gå rakt fram

c)  ta till vänster

3 Var lig ger Filmstaden?

a)  till höger före skolan

b)  till höger efter skolan

c)  till vänster efter skolan

 FACIT Test 1b: Lyssna

   Jag förstår  
  vägbeskrivningar.
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Fest med fa mi lj och vän ner

Habib och Mårten är grannar. De bor i sam ma 
hyreshus. De träffas utanför huset. 

 FACIT Test 1b: Lyssna

   Jag förstår namn på da gar   
  och må nader.

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

1 När ska Habib ha barnkalas?

a)  på tis dag

b)  på fre dag

c)  på sön dag

2 När fyllde Mona fem år?

a)  i tis dags

b)  i fre dags

c)  i lör dags

3 När är Mar kus född?

a)  i mars

b)  i ap ril

c)  i maj

4 När är Maria född?

a)  i sep tem ber

b)  i ok to ber

c)  i no vem ber

5 När har Mår ten födelsedag?

a)  på sön dag

b)  på lör dag

c)  på fre dag


