
STUDIUM  JĘZYKÓW  OBCYCH  UG 

EGZAMIN  KOŃCOWY  Z  JĘZYKA  SZWEDZKIEGO   –  POZIOM  A2 
               

              Lektor:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: …........................................          Pkt. :  Ocena: 

 

 

Hörförståelse – rozumienie ze słuchu (20 pkt.) 

 

I.  Vem beställer vad? 

     Posłuchaj dialogów 1-3  i napisz właściwy nr dialogu pod rysunkami.   

  

 

 

 

 

 

 

a) ________________  b) ________________  c) ______________   

     

 

     Posłuchaj jeszcze raz i zaznacz rätt (prawda) albo fel (fałsz). 

      Dialog 1            rätt  fel  

 

      a) Han beställer fisk.           □            □ 

      b) Maten är inte färsk.                                                □            □ 

      c) Han vill inte ha potatis.                                          □            □ 

  

       Dialog 2 

 

      a) Hon beställer inte någon kötträtt.         □            □ 

      b) Hon vill inte ha något särskilt att dricka.        □            □ 

      c) Hon vill bara ha ett glas vatten.         □            □ 

 

       Dialog 3 

 

       a) Hon börjar med en sallad.          □            □ 

       b) Sedan tar hon köttfärslimpa.          □            □  

c) Hon beställer vatten.          □            □ 

 

 

 

II.  Det är fredag. Katerina, Sara och Saras kompisar Peter och Kristian pratar om vad de ska 

       göra i kväll. De tittar i tidningen. Vad talar de om?   

       Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź. 

 

□ film          □ jazz           □ opera         □ hockey         □ fotboll         □ rockkonsert 
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  Lyssna igen. Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź. 

 
1. Katerina vill se   2. Varför vill Kristian inte gå på Operan? 

□ en romantisk film.   □ Han är trött.   

□ en thriller.    □ Operan är så lång.  

□ en komedi.     □ Det är så dyrt. 

 

3. Varför vill Katerina inte gå på hockey?  4. Varför vill Peter inte se en thriller? 

□ Hon vill gå på fotboll.    □ Han vill dricka öl. 

□  Det kostar för mycket.    □  Han vill se en romantisk film. 

       □  Han är rädd. 

 
Läsningsförstäelse – rozumienie tekstu pisanego  (20 pkt.) 

 

III.  Proszę uzupełnic tekst jednym wyrazem. 
 

Marie Söderberg  ......1.... 26 år och ogift. Hon är sekreterare och  .....2.....  på en 

resebyrå  .....3.....  Norrköping. Hon arbetar fem  ....4...... i veckan. Hon  .....5..... ensam i ett 

radhus utanför stan och kör bil till och från arbetet. Hon tjänar 13 000 kronor i  .....6..... och 

betalar 5 000 kr i skatt. Huset kostar 2 500 kr i månaden och bilen 500. Hon använder inte 

så  .....7..... pengar till mat, kanske 1 500 kr, för  .....8..... lagar allting själv och bakar dessutom. 

Kläder  .....9..... hon ganska sällan; hon syr själv i stället, men ändå behöver hon 400- 500 kr i 

månaden till tyg, skor osv. Varje månad sparar hon 1 000 kr, och sedan åker hon utomlands på 

semestern. Visst .....10..... hon det bra? 

På fritiden, dvs. på kvällen  .....11..... hon på musik och  ....12...... någon bok. Hon tycker om att 

läsa historiska romaner eller deckare. ....13...... det är vackert väder brukar hon jobba i sin lilla 

gård eller promenera  ....14...... hunden. Marie har  .....15.....  vänner och hon går ut och dansar 

med dem under veckoslutet. Ibland går hon på bio eller på konsert. Hon brukar  ....16...... inte 

så mycket på teve, bara nyheter och något intressant reportage då och då. 

Maries pojkvän  ....17..... Markus. Han  ....18...... ingenjör och arbetar på ett stort företåg i 

närheten av Norrköping. I framtiden tänker de gifta  .....19..... och skaffa en riktig familj med 

minst tre, fyra ....20...... . 

 

1. ...............  6. ...............  11. ...............  16. ............... 

2. ...............  7. ...............  12. ...............  17. ............... 

3. ...............  8. ...............  13. ...............  18. ............... 

4. ...............  9. ...............  14. ...............  19. ............... 

5. ...............  10. .............  15. ...............  20. ............... 

 

 

IV.  Test – proszę zakreślić właściwy wyraz.  (20pkt.) 

 

1.   Mamma har namnsdag ………. onsdag. Det måste jag komma ihåg. 

 a) i  b) på  c) för 

 

2.   Varje söndag ………. jag hälsa på min mormor. 

 a) har  b) vara  c) brukar 
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3.   Kiruna är en svensk stad ………. ligger i  Norrland. 

 a) den  b) han  c) som 

 

4.   Stockholms bussar är ............... . 

 a) rött  b) röda  c) röd 

 

5.   .......... Lisa flyttat till Lund? 

 a) ska  b) skulle c) har 

 

6.   Vad gjorde du för ett år .......... ? 

 a) tillbaka b) sedan c) tidigt 

 

7.   Halva juni och hela juli arbetade jag ............... en fabrik. 

 a) i  b) under c) på 

 

8.   Malmö ligger i ............. Sverige. 

 a) norra b) västra c) södra 

 

9.   ............ vintern kan man åka skidor i Österrike. 

 a) på  b) i  c) under  

 

10.  Han har aldrig ........... någon bil. 

 a) hade  b) skulle ha c) haft 

 

11.  ........... länge tänker du stanna i Sverige? 

 a) vad  b) hur   c) mycket 

 

12.  I Sigtuna finns ett gammalt torg.  ........... är litet. 

 a) den  b) de  c) det 

 

13.  Jag äter middag, ........... jag kommer hem. 

 a) när  b) då  c) hur 

 

14.  De åker med .............. barn till Spanien på sommaren. 

 a) deras b) sina  c) dem 

 

15.  På torsdag ........... jag ringa Bengt och Ann- Marie och bjuda de på middag. 

 a) hade  b) ska  c) vilja 

 

16.  Jag ............ inga brev, för jag hade ingen lust. 

 a) skrivade b) skickar c) skrev 

 

17.  De har ett ............... hus. 

 a) stora b) vacker c) litet 

 

18.  Kan man få ............ hem lexikon? 

 a) tar  b) lån  c) låna 

 

 



-3- 

19.  Min nyckel måste .......... här i rummet. 

 a) finnas b) finns c) funnits 

 

20.  Var är Katarina? Jag måste tala med ............... . 

 a) hon  b) hennes c) henne 

 

 

V.  Dialog - Köpa kläder.    
 

Uzupełnij dialog. Wybierz z ramki na dole odpowiednie repliki. 

 

A: Kan jag hjälpa till? 

 

B:  …........................................................................................................................... 

 

A:  Javisst. Barnkläderna har vi till höger. 

 

B:  …........................................................................................................................... 

 

A:  Ja, det har vi. Vilken storlek ska det vara? 

 

B:  …........................................................................................................................... 

 

A:  Och vilken färg? 

 

B:  …........................................................................................................................... 

 

A:  Här är blåa, och storlek 122. 

 

B:  …........................................................................................................................... 

 

A:  Ja, men det är ju bra kvalitet och det är många som köper dem. 

 

B:  …........................................................................................................................... 

 

A:  Javisst. Du är välkommen tillbaka! 

 

B:  …........................................................................................................................... 

 

 

Blåa eller svarta.                                                                    Det är dyra märkesjeans, ser jag. 

                                                          Tack. 

                                                                                Ja, tack. Jag skulle vilja titta på barnkläder. 

Jag ska tänka på saken. 

                                                                                                           120 centilong. 

                                 Har ni jeans i barnstorlekar?   

                                       

 

 



-4- 

VI. Proszę odpowiedzieć na pytania. (Tam, gdzie to możliwe proszę zastosować krótkie odpowiedzi). 

                                                                                                      (10 pkt.) 

 

1. Varifrån kommer du?  ............................................................................................ 

2. Vad brukar du äta till frukost? ............................................................................................ 

3. Vilka språk talar du flytande? ............................................................................................ 

4. Hur mår du idag?   ............................................................................................ 

5. Vad vill du göra på söndag? ............................................................................................ 

6. Är Norges huvudstad Oslo? ............................................................................................ 

7. Hur länge har du läst svenska? ............................................................................................ 

8. Vill du åka till Sverige?  ............................................................................................ 

9. När slutar du dina studier?  ............................................................................................ 

10.Brukar du sova på eftermiddagen? ................................................................................ 

 

 

 

VII.  Vad gjorde du igår?  Beskriv hela dagen.   (10 pkt.) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCKA  TILL !!! 
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