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Hörförståelse
Del 1 – telefonmeddelanden
Du får nu höra sex telefonmeddelanden. Varje meddelande har en fråga. Skriv ett kryss för
rätt alternativ. Varje meddelande repeteras direkt.
Du får 20 sekunder på dig att läsa frågorna.
1. Vad vill hon göra?
A

B

C

D

2. När är doktorn tillbaka?
A

B
6 mars

C
12 mars

D
13 mars

26 mars

3. Vad vill Jenny att Ida tar med sig?
A

B

C

D

4. Vad har han glömt?
A

B
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C

D

5. Hur ska de åka?
A

B

C

D

6. Varför ringer han?
A
Han kan inte
komma till ett
möte.

B
Han ska möta någon
vid tåget.

C
Han har missat tåget.

D
Han är sjuk.

Del 2 – meddelanden och radioprogram
Du får nu höra tre meddelanden och delar av tre radioprogram. Fyll i svaren på frågorna. Varje
meddelande och program repeteras direkt. Du får 20 sekunder på dig att läsa frågorna.
Meddelanden:
7. Hur länge är kaféet öppet?
Det är öppet till kl. ............................
8. Vad säljer de?
De säljer ………………................………….
9. Varifrån går tåget?
Det går från spår ………………………….…
Radio:
10. Vad är det för telefonnummer till programmet?
Det är ………………………………………………..
11. Vilken dag är Göteborgsvarvet?
Det är lördag den ……………………… maj.
12. När började tunnelbanetågen gå igen?
Kl. ……………………………………………………
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Del 3 – en dialog
Du får nu höra en dialog. Skriv svaren efter frågorna.
13. Vart är hon på väg? Vad ska hon göra? Hon ska ……………………………………………………
14. Hur mycket fick hon när hon sålde bilen? Hon fick …………………………………..…….. kr.
15. Hur brukar hon åka till sommarstugan? Hon brukar åka ………………………………………
16. Vad behöver hon köpa till gäststugan? Hon behöver köpa …………………………………..
17. 14. Hur många stolar behöver hon? Hon behöver ………………………………………………… stolar
18. 15. Vilken form ska mattan ha? Den ska vara ………………………………………………..……………….

Del 4 - Radionyheter
Du får nu höra fyra nyheter från ett radioprogram. Till varje program finns en rubrik. Välj den bästa
rubriken till varje nyhet. Alla rubriker har en bokstav. Skriv rubrikens bokstav efter programmets
nummer. Observera att det finns två rubriker för mycket! Efter sista programmet repeteras alla
program. Du får 45 sekunder på dig att läsa rubrikerna.
Rubriker:
A. Fler utländska personer vill studera i Sverige

19. Nyhet 1: ___________

B. Svårt för äldre att betala tillbaka studielån

20. Nyhet 2: ___________

C. Hittade svenskar med studielån i USA

21. Nyhet 3: ___________

D. Sjuka studenter på vattenskadat universitet

22. Nyhet 4: ___________

E. Fler personer i USA lånar pengar för att studera
F. Många utländska studenter är allergiska mot pollen
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Del 5 – Intervjuer
Du får nu höra intervjuer med fyra personer. Vad säger personerna som intervjuas?
Ringa in ”R” om påståendet är rätt och ”F” om påståendet är fel.
Alla intervjuer repeteras efter den sista intervjun.
Du får 30 sekunder på dig att läsa påståendena.
Rätt

Fel

F

Exempel:

De pratar om pengar.

Intervju 1:

23. Han skulle flytta till ett varmt land.

R

F

24. Han skulle inte ändra sitt liv.

R

F

25. Hon skulle sluta jobba.

R

F

26. Hon skulle bjuda på en stor fest för resten av pengarna.

R

F

27. Hon skulle börja läsa på universitetet.

R

F

28. Hon skulle göra en lång resa.

R

F

29. Han skulle köpa en bil till sin bror.

R

F

30. Han skulle gå på restaurang ofta.

R

F

Intervju 2:

Intervju 3:

Intervju 4:

Slut på testet!
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