Läsförståelse
Svarshäfte
Tid: 60 min
Inga hjälpmedel
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Del 1

Läs insändarna angående tågtrafiken. Kryssa för om varje påstående
är rätt eller fel.
1. Johanna gillar inte att åka tåg på natten.

Rätt

Fel

2. Johanna anser att det tar lång tid att hitta en bra resväg.
3. Johanna missade tåget från Köpenhamn.
4. Johanna var nöjd med sin resa.

5. Lars vill ha ett annat biljettsystem.
6. Lars tycker att tågpersonalen är dålig på att informera.
7. Lars tycker att tågpersonalen är otrevlig mot passagerarna.
8. Lars chefer tycker att han ska ta tåget till jobbet.

9. Hans köade så länge att han inte hann med sitt tåg.
10. Hans fick betala mer över disk än i automaten.
11. Hans fick bara ursäkter och ingen biljett.
12. Hans kände sig motarbetad.

13. Anni tycker att man ska satsa på snabbare tåg.
14. Anni anser att Japan är en förebild.
15. Anni anser att hon blivit sjuk av tågförseningar.
16. Anni tycker att tågförarna ska be om ursäkt.
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Del 2

Läs texten om Ingrid Bergman och svara på frågorna. Det finns sex frågor och varje fråga har
fyra svarsalternativ.
Endast ett av alternativen är rätt, kryssa för detta.
17. När Ingrid var barn hade hon en guvernant som hette Greta. Varför fick inte Greta stanna kvar i
Ingrids och Justus hem?

a)
b)
c)
d)

Hon tog med Ingrid på romantiska filmer, något som ansågs opassande.
Hon sjöng opera i hemmet, något som störde grannarna.
Hon ville inte gifta sig med Justus, vilket gjorde honom förargad.
Hon umgicks för mycket med Justus, något som släktingarna ansåg olämpligt.

18. Ingrids farbror Otto ville inte att Ingrid skulle bli skådespelare. Varför fick hon ändå söka in på
Dramatens elevskola?

a)
b)
c)
d)

Han trodde att Ingrid skulle misslyckas vid antagningen.
Han kunde inte säga nej när Ingrid var så envis.
Han måste lyda Ingrid eftersom han tog hand om hennes pengar.
Han visste att Justus hade önskat att Ingrid skulle bli skådespelare.

19. Efter fyra års bekantskap gifte sig Ingrid med Petter Lindström. Varför blev hon förälskad i honom?

a)
b)
c)
d)

Hon lockades av att han var världsberömd.
Hon beundrade hans skicklighet som tandläkare.
Hon tyckte att han var snygg och erfaren.
Hon kände ömhet för honom eftersom han var blind.

20. Familjen flyttade till USA. Varför trivdes inte Petter i New York?

a)
b)
c)
d)

Han tyckte illa om staden.
Han blev sjuk av smutsen.
Han saknade naturen.
Ingrid klagade alltid på honom.

21. Ingrid träffade Roberto Rossellini i Hollywood. Varför träffades de där?

a)
b)
c)
d)

Han skulle spela in en film där.
Han skulle träffa folk som han kände där.
Han skulle åka dit pga en sjukhusbehandling.
De skulle prata om hennes medverkan i en film av honom.

22. Under filmatiseringen av Stromboli inledde Ingrid och Rossellini en relation. Varför blev detta en så
stor skandal?

a)
b)
c)
d)

Rossellini var inte tidigare känd som casanova.
Ingrid väntade barn med Rossellini trots att hon var gift med Petter.
Ingrid hade övergivit Hollywood trots att alla avgudade henne där.
Ingrid och Rossellini gifte sig i hemlighet under filminspelningen.
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Del 3

Här är utdrag ur texten om Ingrid Bergman. Vilket alternativ stämmer bäst med den
markerade delen av utdraget? Kryssa för ett alternativ.
23. När Ingrids far var död, försvann Greta ur hennes liv. Några år senare, år 1931, träffade Ingrid
henne av en slump och fick veta att hon arbetade som statist vid olika filminspelningar.
a) eftersom de planerat det
b) utan att ha tänkt på det
c) av en händelse
24. Otto Bergman var Ingrids förmyndare och ansvarade för de pengar som hennes far avsatt för
hennes framtid.
a) sparat till
b) tänkt till
c) lämnat in
25. Men hon fick avge löftet att om hon inte lyckades vid första försöket, så skulle hon ge upp tanken
på skådespeleriet.
a) lova
b) ge som säkerhet
c) förklara
26. Ingrid blev omedelbart förtjust i den långe, stilige ”världsvane mannen”, som hon tyckte han var
på den tiden.
a) tyckte nästan genast om
b) började efter en tid tycka om
c) gillade direkt
27. En eftermiddag gick de på bio och såg en italiensk film och Ingrid blev helt tagen av vad hon såg.
a) blev mycket förvånad över
b) blev mycket rörd och gripen av
c) blev mycket intresserad av
28. I mars 1949 åkte Ingrid till Italien för att träffa Rosselini och spela in filmen Stromboli. Hon
förbluffades över det bländande mottagande som väntade.
a) blev arg
b) förtjusades
c) överraskades
29. Ingmar Bergman är Ingrid Bergmans namne. Vad innebär det?
a) Hon är döpt efter honom.
b) Hon har samma namn som honom.
c) Han är en person hon ser upp till väldigt mycket.
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Del 4
Läs texten om ”Bygglov” och svara på frågorna. Frågorna kommer i kronologisk ordning.
Svara så kortfattat som möjligt.

30. Hur stor kan en tillbyggnad på ett boningshus med högst två hushåll vara, utan att ansökan
om bygglov behövs?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
31. När behövs bygglov för att byta färg på huset?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

32. Vad krävs för att byggnadsnämnden ska skicka ett mottagningsbevis till den sökande?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

33. Hur lång tid kan det maximalt ta att få ett bygglovsbeslut?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

34. Hur lång tid har grannarna på sig att överklaga ett bygglovsbeslut?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

35. Vad innebär det att ett bygglovsbeslut vinner laga kraft?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Slut på testet!
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