
 

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B1 

 

I.  

1.  Man borde borsta tänderna två gånger .................... 

a) i dagen 

b) om dagen 

c) på en dag 

2. Han gick till jobbet ........................ han hade ont i huvudet. 

a) trots att 

b) eftersom 

c) utan att 

3. Jag tycker att 35000 kronor i månaden är en ........................ lön. Då har man råd med allt man 

behöver. 

a) knappt 

b) precis 

c) lagom 

4. Mia kan inte låta bli att äta upp resterna efter middagen. 

a) Det är svårt för henne att inte äta allting. 

b) Hon tycker inte om att äta resterna. 

c) Hon lämnar alla matrester. 

5.  Hur .......................... du att vår stad kommer att se ut om 30 år? 

a) tycker 

b) tänker  

c) tror 

6.  Det kan våra svårt att flytta till ett nytt land men när man ............................... nya vänner blir det 

ofta bättre. 

a) besöker 



b) lär känna 

c) umgås 

7. Om jag vann en miljon ....................... 

a) jag skulle inte köpa något 

b) jag skulle köpa inte något 

c) skulle jag inte köpa något 

 

II. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedź na pytania poniżej.  

‘’Din stund på jorden.’’ Wilhelm Moberg 

En kväll i början av juni steg jag av tåget vid min barndoms järnvägsstation. En kväll i maj för fyrtiotvå 

år sedan steg jag på tåget vid samma station och reste åt det håll, varifrån jag nu kom: det var 

minutvandrings dag. Jag mindes och tänkte: Emellan de båda kvällarna har mitt egentliga liv förflutit. 

Jag satte ner min väska på perrongen. Under ett par minuter efter avstigningen stod jag stilla bredvid 

väskan som om jag därmed hade högtidlighållit minnet av påstigningen fyrtiotvå år tidigare. Den 

gången var jag inte ensam: Min syster Jenny följde mig till tåget. Och jag sade adjö åt flera människor 

som stod på perrongen. Den kvällen var jag den mest uppmärksammade personen vid snälltåget. 

Nu stod jag här ensam. Ingen hade kommit för att möta mig. Ingen visste att jag skulle komma. En hel 

del folk hade samlats vid stationen, men jag såg inte någon människa som jag kände igen. Inte heller 

någon som kände igen mig. 

 

1. Varför möter inte någon resenären? 

2. När gick Jenny med honom till stationen? 

3. Beskriv skillnaden mellan hur det var på stationen när han reste iväg och när han kommer tillbaka. 

4. Varför står han längre på perrongen efter avstigningen? 

 

 

III.  

1. Efter tre timmars diskussion kom de ....................... om priset. 

2. Har du .................. städat?  - Jag tänker göra det i dag. 

3. Har du någon gång drömt ................... en sommarstuga .................. någon sjö? 



4. Kan du ....................... dina saker, de ligger ju överallt! 

 

IV. Wykorzystaj dowolnie 7 podanych wyrazów: 

hänga med, utan att, en utställning, fortfarande, spännande, ha tålamod, njuta 

 

 

 

 

 


