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Transport

Ka rim, Olga och Isa bel la är på stationen i 
Eskilstuna. De ska ta tåget. De köper biljett 
i en biljett automat.

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

1 Ka rim är 25 år. Han ska åka till Arboga. Var ska han trycka?

a)  Barn + Arboga

b)  Vuxen + Sala

c)  Vuxen + Arboga

2 Isa bel la är 11 år. Hon ska till Sala. Var ska hon trycka?

a)  Vuxen + Sala

b)  Barn + Sala

c)  Barn + Stockholm

3 Olga är 74 år. Hon ska åka till Linköping. Var ska hon trycka?

a)  Vuxen + Sala

b)  Vuxen + Linköping

c)  Vuxen + Stockholm

 Test 1b: Läsa

Jag för står instruktioner.
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Post och bank

Ana använder internet banken. Hon sätter på 
datorn och loggar in på internetbanken. Hon läser 
en informationstext från banken.

Vi förbättrar internetbanken! 

Internetbanken är stängd från 

klockan 14 fredag 16 november 

till k
lockan 20 söndag 18 november. 

Du kan använda uttagsautomat 

när internetbanken är stängd, men 

du kan inte få reda på ditt saldo.

intern
etban

ken

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

1 Varför har internetbanken stängt?

a)  eftersom det är helg

b)  för att den ska bli bättre

c)  eftersom internet inte fungerar

2 När har internetbanken stängt?

a)  från fre dag klockan 16 till sön dag klockan 20

b)  från fre dag klockan 14 till lör dag klockan 20

c)  från fre dag klockan 14 till sön dag klockan 20

3 Kan man använda uttagsautomat när internetbanken är stängd?

a)  Nej, man måste ta ut pengar på fre dag.

b)  Ja, uttagsautomaten fungerar som vanligt.

c)  Ja, men man kan inte se saldot.

 Test 1b: Läsa

Jag förstår  
in for ma tionstexter.

saldo =  hur mycket pen gar du har  på ditt kon to
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Fri tid

Susanne har varit i affären. På en anslagstavla 
utanför affären sitter ett anslag. Susanne läser 
anslaget. 

MELLBYKÖREN ORDNAR LOPPMARKNAD!

Plats:  Mellby skola
Tid:  Lördag 9 maj  kl .  10–15
  Söndag 10 maj  kl .  12–18

Begagnade böcker säl js  i  idrottshallen.
Servering av kaffe,  läsk,  glass och kakor.

Välkommen!

Vi  tar emot loppisprylar fredag 8 maj  kl .  14–20.

 Test 1b: Läsa

Jag förstår anslag.

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

1 Vem ordnar loppmarknaden?

a)  Mellby skola

b)  Mellby idrottsförening

c)  Mellbykören

2 När är loppmarknaden på lör dagen?

a)  mellan 10 och 15

b)  mellan 14 och 20

c)  mellan 10 och 18

3 Vad kan man köpa i id rotts hal len?

a)  begagnade kläder

b)  begagnade böcker

c)  kaf fe och ka kor

4 Man kan lämna loppisprylar på  
fre dagen. Hur dags?

a)  mellan 12 och 18

b)  före 14

c)  mellan 14 och 20
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Fest med fa mi lj och vän ner

Ra fal ska hämta pos ten. Han går till brevlådan.  
I dag ligger det ett kort i brevlådan. Kor tet är  
från en vän. Ra fal lä ser vykor tet.

 Test 1b: Läsa

Jag förstår vykort.

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

1 Varför had e Fred rik fest?

a)  eftersom han gifte sig

b)  eftersom han hade köpt hus

c)  eftersom han fyllde 50 år

2 Vad fick Fred rik av Ra fal och Lin da?

a)  en tavla

b)  en bok

c)  blommor

3 Vad gjor de Lin da på fes ten?

a)  Hon lagade mat.

b)  Hon dan sade.

c)  Hon höll tal.

4 Vem är Sandra?

a)  Fred riks fru

b)  Ra fals och Lin das dotter

c)  Fred riks dotter

Kära Linda och Rafal!

Tusen tack för en trevlig fest. 
Det var kul att fylla 50 år!
Tack för boken! Jag har 
läst den . Den var väldigt 
spännande!

Tack också för talet, Linda. 
Du är verkligen rolig!

Hälsa till Sandra. Går hon ut 
skolan i juni?

Hälsningar
Fredrik

Rafal Novak

Skeppargatan 36

952 63 Kalix


