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TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2 

 

 

Lycka till !!!           

      

 

 

 

1 Verb: s-passiv  

Skriv om meningarna till s-passiv. 

 

1 Man ska exportera den nya bilmodellen till hela världen. 

2 Så här startar man programmet: … 

3 Förra veckan öppnade man en ny galleria i centrum. 

4 Arne Bengtsson vann hela turneringen. 

5 Han har skrivit texten. 

6 Klockan sju visar man filmen. 

7 Hur många kilo skinka säljer man i december? 

Poäng____/7 

 

2 Verb: presens particip 

Välj verb och skriv dem i presens particip där de passar in. 

 

Via, tävla bo dö le röka 

 

1 Mona Lisas ______________ är så speciellt. Man vet inte om hon är glad eller ledsen. 

2 ______________ barn behöver mycket mat. 

3 Trots att det var förbjudet att röka i lokalen, var det en som kom ______________ genom entrén. 

4 Han är en riktig hypokondriker. Han tror alltid att han är ______________ i någon allvarlig sjukdom. 

5 De ______________ i området protesterar mot det planerade vägbygget. 

6 De ______________ ska samlas 30 minuter före start. 
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Poäng:_________/6 

 

 

3 Sambandsord 

Skriv orden på rätt plats. 

Däremot, nämligen,därför,dock 

 

1 I morse fick jag ta taxi till jobbet. Bilen startade ______________ inte och jag var sen. 

2 I dag har jag inte tid att hjälpa dig. ______________ kan jag göra det i morgon. 

3 Vi har mycket att göra. ______________ mĺste vi börja nu! 

4 Polisen vet vem som mördade kvinnan. Tidningarna har _____________ inte publicerat mördarens 

namn 

 

Poäng: __________ /4p 

 

4 Ord: substantiv till verb 

Bilda verb av substantiven. 

Exempel : 

en lukt lukta 

1 en attack ______________ 

2 ett vaccin ______________ 

3 en orsak ______________ 

4 ett bett ______________ 

5 en klättrare ______________ 

6 en krock ______________ 

         Poäng: __________ /6p 

 

5 Skriv preteritum och supinum av verben. 

 

Presens Preteritum Supinum 

gör   

vill    

kan   

lägger   
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står   

blir   

ser   

 

Poäng: __________ /14p 

 

6 Subjunktioner 

Välj ord och skriv dem på rätt plats. 

 

trots att  förrän  genom att  för att  medan  så att  tills  eftersom  utan att  om 

 

1 Texten är ganska svår. Man måste läsa den flera gånger ___________________ förstå den. 

2 Vi badade i går ___________________ det var iskallt i vattnet. 

3 Man kan lära sig mycket om ett språks uttal ___________________ lyssna på folk när de pratar. 

4 ___________________ alla var hungriga tog vi en tidig lunch. 

5 Det är ofta dumt att svara ___________________ tänka. 

6 Jag förstår inte att du kan ha musik på __________________ du studerar. Hur kan du koncentrera 

dig? 

7 Vi börjar inte äta ___________________ alla är här. 

8 Vet du ___________________ den här filmen är bra? 

9 Vi måste skynda oss ___________________ vi inte missar bussen. 

10 Lena satt och läste ___________________ klockan blev tolv 

 

 

. 

Poäng: __________ /10p 

 

 

7 ’Hemma hos’ eller ’hem till’? 

Skriv hemma hos eller hem till. 

1 Ska vi gå _________________ mig efter bion? 

2 På lördag är det en stor fest _________________ familjen Svensson. 

3 Min gamla mormor bor _________________ oss just nu. 
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4 Följ med _________________ Nils i kväll! 

5 Min teve är trasig. Får jag komma _________________ dig och titta pĺ en dokumentär i kväll? 

 

Poäng: ___/5 

 

8 Ordföljd: indirekt tal 

 

Skriv meningarna i indirekt tal 

. 

1 Anna: Vad har hänt? 

2 Berit: Fungerar inte radion? 

3 Clara: Vem bor i det där huset? 

4 David: Jag tränar aldrig. 

5 Erika: Varför har ingen diskat? 

6 Fia: Hur mycket kostar lägenheten? 

7 Gustav: Jag ska träffa min bror i dag. 

8 Helge: Regnar det inte i dag? 

 

Poäng: __________ /8p 

 

 

 

9 Substantiv: bestämd och obestämd form 

 

Skriv substantiven under raden i rätt form. 

 

1. I går låg jag hemma i _ _______________ och bara latade mig. Jag älskar min _________________. 

soffa soffa 

Den är både snygg och skön! 

2. I morse, när jag gick till _ _________________, träffade jag min ___________________. 

jobb chef 

Hon var ute med _ _________________. 

hund 

3. Jag har problem med min _ _________________. Varje gång jag ska starta den hör man ett 

bil 
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konstigt ljud. Eftersom jag måste ta ___________________ till jobbet varje dag måste jag nog köpa 

bil 

en ny _ _________________ snart. 

bil 

Poäng: __________ /8p 

 

 

10 Preposition och verbpartikel 

Skriv rätt preposition eller verbpartikel. 

 

1 Har du hört att Stig har blivit kär _________ en kollega? 

2 Man ska inte dricka kaffe _________ kvällarna om man har svårt att somna. 

3 Hannah ska sätta _________ pengar på bankkontot. 

4 Vad ska vi hitta _________? Ska vi ta en promenad i parken? 

5 Vad bra, här är en bankomat. Jag måste ta _________ lite pengar. 

6 Du måste berätta _________ din vän vad du har gjort. 

7 Är du säker _________ att du ska köpa lägenheten? 

8 Låna inte _________ pengar till Fia. Hon betalar aldrig tillbaka. 

9 Just nu har jag faktiskt ganska gott _________ pengar. 

10 Man måste vara ärlig _________ sina vänner. 

Poäng: __________ /10p 

 

 

11 Vad heter brottet? Skriv namnet på linjen. 

 

1 Att bryta sig in i någons bostad och stjäla saker. _________________________ 

2 Att lägga ut film eller musik på internet så att andra kan ladda ner det. 

_________________________ 

3 Att föra in exempelvis narkotika i ett land. _________________________ 

4 Att inte betala skatt ordentligt. _________________________ 

5 Att köra snabbare än vad som är tillĺtet. _________________________ 

 

Poäng: __________ /5p 
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12 Kombinera. 

1 lösa _____ a kritik 

2 hålla _____ b till ett möte 

3 framföra _____ c ett problem 

4 dra _____ d en slutsats 

5 kalla _____ e ett föredrag 

Poäng: __________ /5p 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Välj adjektiv ur rutan och skriv dem där de passar in. 

 

snål mästrande noggrann splittrad slösaktig social modig mångsidig 

 

1 Magdalena känner sig lite ___________________ just nu. Hon älskar sitt jobb, men hon tycker att 

hon inte har tid för sina barn. Dessutom borde hon hjälpa sin gamla mamma mer. 

2 Tänk, vad Anja är ___________________. Hon är aldrig rädd för någonting. Nu ska hon segla ensam 

över Atlanten. Det skulle jag aldrig våga! 

3 Om Richard får pengar någon gång, gör han direkt av med dem på dyra kläder,restaurangbesök och 

kläder,restaurangbesök och 

annat onödigt. Han är verkligen ___________________. 

4 Jag tycker att Per är ganska ___________________. Trots att han har en massa pengar bjuder han 

aldrig när vi går ut tillsammans. 

5 Du kan lita på att arbetet blir bra gjort när Anders gör det. Han är enormt ___________________ 

och kontrollerar arbetet tills allt är perfekt. 

6 Elisabeth är verkligen ___________________. Hon kan en massa olika saker. 

7 Vår farfar var ganska ___________________ mot oss. Han ville lära oss saker, men han gjorde det 

på ett jobbigt sätt. Vi kände oss nästan lite dumma när han förklarade saker för oss. 

8 Susanne älskar att träffa människor. Hon är så ___________________! 
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Poäng: __________ /8p 

 

14 Kombinera ord och fraser. 

1 Om du tvättar tröjan i för hög temperatur kan den …                   a krascha 

2 Om du tappar spegeln i golvet kan den …                                        b hacka 

3 En dator som har fĺtt ett virus kan …                                                 c gå av 

4 Om man har lĺnga naglar och inte är försiktig kan de …                d spricka 

5 En motor som har fĺtt fel bensin börjar ofta … e krympa 

Poäng: __________ /5p 

 

15 Uttryck med färger 

Skriv den färg som saknas i rätt form. 

 

1 Tyvärr, jag kan inte följa med på bio i kväll. Jag har inte ett ______________ öre! 

2 Om man har problem med sina växter ska man be Katarina om hjälp. Hon har verkligen 

______________ fingrar. 

3 Alla i familjen Svensson är så duktiga utom Rolf, som är familjens ______________ får. 

4 Allt är inte så enkelt som du säger. Allt är inte svart eller ______________. 

5 Läkaren sa till Olof att han mĺste dra ner påĺ alkoholen, så nu ska han ha en ______________ 

månad. 

6 I den här branschen är det många som jobbar ______________. Man brukar aldrig få ett kvitto. 

7 Den första tiden på ett nytt jobb, när man är helt ______________, kan vara ganska tuff. 

 

Poäng: __________ /7p 


