
Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Bostad

Ma ri an ne och Jo nas bor i en li ten lägenhet 
i centrum. Nu vill de flytta. En dag ser de ett  
anslag som är utskrivet från internet. i

Jag förstår anslag.

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

1 Vilken sorts bostad är det?

a)  en villa

b)  ett radhus

c)  en lägenhet

2 Var lig ger bostaden?

a)  på Norregatan 5

b)  på Norrevägen 5

c)  på Norregatan 15

3 Hur mycket ska Ma ri an ne och Jo nas 
be ta la i hyra?

a)  10 000 kronor

b)  36 000 kronor

c)  7 000 kronor

4 När kan de titta på lägenheten?

a)  på fre dag från 12 till 16

b)  på tors dag från 18 till 21  

  och fre dag från 12 till 16

c)  på tors dag från 18 till 21 

  och lör dag från 12 till 16

 FACIT Test 1c: Läsa

Uthyres

Stor fyrarumslägenhet på Norregatan 5.

3 sovrum, kök, stort vardagsrum och badrum.

10 000:-/månad. El ingår.

Nära till skola och förskola.

Visning

Torsdag 24 maj 18–21 och lördag 26 maj 12–16.

Kontakta: Jakob Engström tel: 0701-788740
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Vädret och års ti derna

Fer di nand kom mer ifrån Spa nien. Nu bor han  
i Sverige. Han är gift med en svensk kvinna.  
Han trivs, men han gillar inte vädret i Sverige på  
hösten. En dag läser han en text i tidningen. 

Jag förstår 
informationstexter.

 FACIT Test 1c: Läsa

Vädret var dåligt i helgen. Det regnade och 
blåste. Det samlades mycket vatten på 
vägarna, och två bilar krockade. Det blåste 
mycket i går, och färjan mellan Bornholm 
och Ystad var två timmar försenad. Det 
blir kallt i morgon och is på vägarna. 
Polisen uppmanar alla att köra försiktigt.

   
      
    

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

1 Hur var vädret i helgen?

a)  ganska bra

b)  dåligt

c)  fint

2 Varför krockade två bilar?

a)  på grund av vind

b)  på grund av snö

c)  på grund av regn

3 Varför var färjan försenad?

a)  på grund av vind

b)  på grund av snö

c)  på grund av regn

4 Varför bör man köra försiktigt i mor gon?

a)  på grund av regn

b)  på grund av is

c)  på grund av vind



Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Hälsa

Ah med är förkyld. Han är täppt i näsan.  
Därför köper han en flaska nässprej på apoteket. 
Han läser på flaskan. 

 FACIT Test 1c: Läsa

Jag förstår  
bruks an vis ningar.

TILL VUXNA OCH 
BARN ÖVER 10 ÅR
Mot täppt näsa vid 
förkylning. Spreja i varje 
näsborre 2–3 gånger 
dagligen. Använd inte 
sprayen mer än 10 dagar.

näsborre

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

1 Vem kan använda nässprejen?

a)  vuxna och alla barn

b)  vuxna samt barn un der 10 år

c)  vuxna samt barn över 10 år

2 Hur ofta kan man använda nässprejen?

a)  2–3 gån ger om da gen

b)  1–2 gån ger om da gen

c)  3–4 gån ger om da gen

3 Hur länge kan man använda nässprejen?

a)  max. 1 vecka

b)  max. 2–3 da gar

c)  max. 10 da gar
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Ut bildning och arbete

Iwo na har gått på sfi- kurs i ett år. Nu söker hon 
sommar jobb. Hon tittar på jobb an non ser på 
internet.

 FACIT Test 1c: Läsa

Jag förstår 
informationstexter.

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

1 Vilket sorts hus ska målas?

a)  en villa

b)  en parhus

c)  ett radhus

2 När kan Iwo na rin ga till Roland Vågberg?

a)  på för mid da gen

b)  för klockan fem

c)  efter klockan fem

3 Hur län ge kan Iwo na job ba på Matöppet 
i som mar?

a)  i två må na der (juli och au gusti)

b)  i sex veckor

c)  från 25 juli till 4 au gusti

4 Vem kan få jobb på Matöppet?

a)  per so ner över 18 år som är svenskar

b)  per so ner som talar svenska

c)  per so ner över 18 år som talar svenska

5 Vad är lönen på Matöppet?

a)  120 kro nor om da gen

b)  120 kro nor i ti mmen

c)  120 kro nor ti mmen + OB-tillägg

Sommarjobb

Vill du måla vårt hus?

Vi har en villa med två våningar.

Lön enligt avtal.

Ring Roland Vågberg

tel. 046–2112023 

efter kl. 17.

Vill du jobba på Matöppet 

i sommar?

Vi behöver vikarier (sex veckor 

från 25 juni till 4 augusti).

Du måste vara över 18 år och 

tala svenska.

Lön: 120 kronor i timmen +  

OB-tilllägg kvällar och helger.

Kontakta Katja Andersson på 

tel 046–137723.


