TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE A2

I. 1. Jag är väldigt trött. Jag har inte sovit ...........................
a) i tre nätter
b) på tre nätter
c) i tre natt
2. Man får inte ..................... från skolan.
a)skolka
b)lämna
c)strunta
3. Håkan säger att
a) han aldrig har handlat på rea.
b)han har aldrig handlat på rea.
c) har han aldrig handlat på rea.
4. Gustav saknar sin pappa.
a) Han kan inte hitta sin pappa.
b) Han träffar sin pappa.
c) Han tänker på sin pappa och vill träffa honom.
5. Lars och hans fru Maria måste reparera ................ hus.
a) deras
b) sitt
c)sina
6. Adam är en jobbig medarbetare. Det betdyer att han.................
a) jobbar mycket
b) är svår att umgås med
c) är duktig på sitt jobb

II. Vem tar .............. om dina barn när du är på jobbet? Min mamma.
Uppsala ligger norr .......... Stockholm.
I framtiden ..................... man att kunna resa i tiden.
Den här tröjan är för liten. Har ni någon .................................?
Jag har glömt min penna. Kan jag få .................... din en minut?

III. Wykorzystaj dowolnie 7 podanych wyrazów:
innan, försova sig, en trägårsmästare, utbildning, komma ihåg, undrar, ett bröllop

IV. Przecztaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania poniżej.
‘’Jag vill göra det bättre för någon någonstans.’’

-Mina syskon och jag var alltid sist kvar på dagis av alla barn, men det gjorde inget. Mina föräldrar
fick ofta arbeta övertid och det var ganska ostädat hemma. Det säger Anna som nu är 22 år och
pluggar till läkare på Karolinska Institutet.
- Min mamma och pappa tyckte det viktigaste var att lyssna på mig och mina syskon och att leka med
oss och hjälpa oss med läxor när vi blev äldre. De umgicks mycket med oss när vi var hemma
tillsammans. Därför var det bra med långa dagar på dagis. När jag själv får barn vill jag vara som mina
egna förlädrar var.
Men Anna tänker inte att skaffa barn än på länge. Det dröjer innan hon vill bli förälder. Först vill hon
bli klar med sin mediciniska utbilding och sen vill hon jobba i flera år, innan det är dags att få barn.

Först måste Anna gå allmänna mediciniska linjen som tar 3 terminer och sen får hon välja
läkarprogrammet som pågar i elva terminer. Efter studierna vill hon ut i världen och hjälpa
människor som har det svårt.
-Det finns en organisation som heter ‘’Läkare utan gränser’’ och dem vill jag jobba för, säger Anna.
De har sjuksköterskor och läkare på platser i världen, där det är krig eller där det har varit krig. Det
innebär långa arbetsdagar med låg lön, det vet jag. Men jag vill verkligen göra nytta och försöka göra
livet bättre för någon någonstans. Även om det bara är för ett par år.
Men det tänker hon syssla med i framtiden. Just nu ska vi ha en stor fest hemma för att jag har fått
förstahandskontrakt på en studentlägenhet. Min pojkvän och jag har stått i kö i fyra år för att få
studentbostad i Stockholm och nu ska vi äntligen flytta dit. Nu ska det bli roligt att flytta fast det är
den sjätte gången vi byter bostad.
Lägenheten som Anna fått är liten. Den är bara på 40 kvadratmeter och beståt av två små rum. De
har inga möbler än och inte så mycket pengar heller, så de ska köpa mest begagnat. Det finns flera
affärer som säljer begagnade möbler till bra priser. De struntar i att någon annan har suttit i soffan
eller ätit vid bordet som de köper.
Allta ska ju säljas igen när jag och kanske min pojkvän, åker ut i världen om några år, avslutar Anna

1.Vad säger Anna om sina föräldrar?
2. När vill hon skaffa egna barn?
3. Hur lång tid tar det sammanlagt att att utbilda sig till läkare?
4. Varför är Anna extra glad just nu.

