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Test nach Kapitel 2 in På svenska!  Namn: ____________________________ 

 

1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! _____/40 
Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt 

kosta    har 

ha    har  

ringa    har 

va(ra)    har 

köpa    har 

springa    har 

gå    har 

hälsa    har 

tala    har 

göra    har 

åka    har 

komma    har 

studera    har 

tänka    har 

sälja    har 

spela    har 

skriva    har 

läsa    har 

äta    har 

sova    har 

 

 

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) _____ / 16 

a) (flytta) De skulle vilja  ____________________________  till Oslo. 

b) (spela) Vi  ____________________________  fotboll förra veckan. 

c) (studera) Han vill  ____________________________  ekonomi den här terminen. 

d) (skriva) Hon  ____________________________  en roman för tre år sedan. 

e) (dricka) ____________________________  ditt kaffe nu! 

g) (åka)  Jag  ____________________________  till Jönköping i morgon.  

h) (göra) Vad  ____________________________  du i morse? 

i) (vara) Resan gick bra. Vi  ____________________________  i Greifswald nu. 
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3. Setze das Personalpronomen ein (Objektsform)!  _____ / 10 

a) Känner du (ihn) ____________________________? 

b) Hon visar (= zeigt) (mir) ____________________________  hotellet. 

c) Vi gratulerar (euch) ____________________________! 

d) Han ringer (sie = 3. Person Sg. fem.) ____________________________. 

e) Hon liknar (= ähnelt) (dir) ____________________________. 

f) Lisa presenterar (= stellt ... vor) (uns) ____________________________. 

g) Jag frågar (euch) ______________________  och ni svarar (mir) ______________________. 

h) Vi hälsar på (sie = 3. Person Pl.) ____________________________. 

i) Kaffet smakar hemskt (schmeckt schrecklich)! Lisa dricker kaffet. Jag dricker inte (ihn = den Kaffee) 

______________________. 

 
4. Ett telefonsamtal. Sortiere die Ausdrücke passend ein! _____ / 15 

är - bor - bra - hej - här -  kommer - länge sedan - när - oss - läsa - på - ringer - är - äta - äter 

- Emma 

a) - Ja,  _______________  det  _______________  Steffen från Greifswald. 

b) - Hej, Steffen! Det var  _______________________. Hur  _______________  läget? 

c) - Bara  _______________ , tack. Och du? 

d) - Fint. Varifrån  _______________  du? 

e) - Jag är  _______________  i Lund. Jag ska  _______________  här, den här terminen bara. 

f) - Vad kul! Har du lust att  _______________  middag hos  _______________  ? 

g) - Gärna. Var  _______________  ni? 

h)  - _______________  Gotlandsgatan 12. 

i) - Och _______________  ska jag komma? 

j) - Vi  _______________  klockan sex. 

k) - Då  _______________  jag då. Vi ses! 

 - Välkommen! 

 

 

5. Übersetze! (2 Punkte pro komplett richtige Übersetzung)   _____ / 8 

a)  Der Hund will nicht fressen (= essen). 

_______________________________________________________________________________ 

b)  Hier darf man nicht rauchen. 

_______________________________________________________________________________ 

c)  Pia kann Gitarre spielen. 

_______________________________________________________________________________ 

d) Kalle muss heute mit ihnen sprechen. 

_______________________________________________________________________________ 
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6. Stell die richtige Wortfolge her!  
(1 Punkt pro komplett richtige Antwort) _____ / 6 

a)  Går  ______________________________________________________ ?  
på – hon – ofta – teater 

b)  Lisa  ______________________________________________________ . 
TV – kvällen – tittar – på – på  

c)  Hur  ______________________________________________________ ? 
kommer – hon – dags – hem 

d)  Vart  _____________________________________________________ ? 
gå – ska – du 

e)  I går  _____________________________________________________ . 
ringde – till – Lisa – Kalle 

f)  I  ________________________________________________________ . 
hemma – fredags – vi – hos – var – Lars 

 

 

7. Schreib die Zahlen, Preise, Jahre bzw. Uhrzeiten mit Buchstaben!  
(Schreib jeweils nur eine Lösung, keine Alternativen!) _____ / 5 
 

a) 78  ____________________________________________________________ 

 

b) år 1990 år  _________________________________________________________ 

 

c) 2.449:- ___________________________________________________________ SEK 

 

d) kl. 21.10 kl. __________________________________________________________ 

 

e) 1.503.011 ____________________________________________________________ 

 

 

8. Drei Telefongespräche - Hör sie zweimal an und beantworte die Fragen 
bzw. ergänze die Lücken.  
Exempel: 

Vem ringer mamma?  Daniel. 

Vad har mamma för telefonnummer? 10 11 12 

Vad gör mamma och pappa?  De tittar på TV. 
 

1a) Vad har kvinnan för telefonnummer? __________________________________ 

1b) Det är _______________________ som ringer. 

1c) Malin äter, när ska X ringa igen?  __________________________________ 
 

2a) Vad säger Kurt Olsson? Jag ___________________________________________ Axel. 

2b) Vad svarar Axel?    ______________________________________________ Axel. 

2c) Vad ska Axel göra i kväll? Han ska ____________________________________ . 
 

3.a) Personen som ringer är _________________________________ och personen som 

svarar är _____________________________________ . 

3b) Varför kan Gunnar inte komma till telefonen? __________________________________ 

3c) När ska personen ringa igen? Han ska ringa igen _____________________________ . 
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FACIT: 
1 

Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt 

kosta kosta! kostar kostade har kostat 

ha ha! har hade har haft 

ringa ring! ringer ringde har ringt 
va(ra) var! är var har varit 

köpa köp! köper köpte har köpt 

springa spring! springer sprang har sprungit 

gå gå! går gick har gått 

hälsa hälsa! hälsar hälsade har hälsat 

tala tala! talar talade har talat 

göra gör! gör gjorde har gjort 

åka åk! åker åkte har åkt 

komma kom! kommer kom har kommit 

studera studera! studerar studerade har studerat 

tänka tänk! tänker tänkte har tänkt 

sälja sälj! säljer sålde har sålt 

spela spela! spelar spelade har spelat 

skriva skriv! skriver skrev har skrivit 

läsa läs! läser läste har läst 

äta ät! äter åt har ätit 

sova sov! sover sov har sovit 

 

 

2. a) (flytta) De skulle vilja  flytta  till Oslo. 

b) (spela) Vi  spelade  fotboll förra veckan. (Wegen förra veckan muss es Präteritum sein.) 

c) (studera) Han vill  studera  ekonomi den här terminen. 

d) (skriva) Hon  skrev  en roman för tre år sedan. (Wegen tre år sedan muss es Präteritum sein.) 

e) (dricka) Drick  ditt kaffe nu! 

g) (åka) Jag  åker / (ska/tänker åka)  till Jönköping i morgon. (Die Formen in Klammer wären 

korrekt, aber hier war kein Hilfsverb mit angegeben. 

h) (göra) Vad  gjorde  du i morse? (i morse kann man erst verwenden, wenn dieser Zeitraum vorbei ist, 

also Präteritum) 

i) (vara)  Resan gick bra. Vi  är  i Greifswald nu. 

 

 

3.  a) Känner du (ihn) honom ? 

b) Hon visar (= zeigt) (mir)  mig  hotellet. 

c) Vi gratulerar (euch) er ! 

d) Han ringer (sie = 3. Person Sg. fem.) henne . 

e) Hon liknar (= ähnelt) (dir) dig . 

f) Lisa presenterar (= stellt ... vor) (uns) oss . 

g) Jag frågar (euch) er  och ni svarar (mir) mig . 

h) Vi hälsar på (sie = 3. Person Pl.) dem . 

i) Kaffet smakar hemskt (schmeckt schrecklich)! Lisa dricker kaffet. Jag dricker inte (ihn = den Kaffee) det . 

(honom geht nicht, weil kaffe keine Person ist.) 
 

 

4.  - Emma 

a) - Ja,  hej  det  är  Steffen från Greifswald. 

b) - Hej, Steffen! Det var  länge sedan . Hur  är  läget? 

c) - Bara  bra , tack. Och du? 

d) - Fint. Varifrån  ringer  du? 

e) - Jag är  här  i Lund. Jag ska  läsa  här, den här terminen bara. 

f) - Vad kul! Har du lust att  äta  middag hos  oss  ? 

g) - Gärna. Var  bor  ni? 

h)  - På  Gotlandsgatan 12. 

i) - Och  när  ska jag komma? 

j) - Vi  äter  klockan sex. 

k) - Då  kommer  jag då. Vi ses! 

 - Välkommen! 
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5.  a)  Der Hund will nicht fressen (= essen).  Hunden vill inte äta. 

b)  Hier darf man nicht rauchen.  Här får man inte röka. / Man får inte röka här. 

c)  Pia kann Gitarre spielen.  Pia kan spela gitarr. 

d) Kalle muss heute mit ihnen sprechen. Kalle måste prata med dem idag/i dag. (tala verwendet man eher, 

wenn es um Sprachen geht, die man spricht, um die Aussprache Kalle talar mycket tydligt. oder um eine Rede.) 

 

 

6.  a)  Går  hon ofta på teater ?  b)  Lisa  tittar på TV på kvällen . 

c)  Hur  dags kommer hon hem ? d)  Vart  ska du gå ? 

e)  I går  ringde Lisa / Kalle till Kalle / Lisa . f) I  fredags var vi hemma hos Lars . 

 

 

7.  a) 78 sjuttioåtta 

b) år 1990 år  nittonhundranittio 

c) 2.449:- tvåtusenfyrahundrafyrtionio SEK 

d) kl. 21.10 kl. tio över nio / tjugoett och tio 

e) 1.503.011 en miljon femhundra(och)tretusen (och)elva (KANN man auch zusammen schreiben...) 

 

 

8.  1a) Vad har kvinnan för telefonnummer? 16 00 63 

1b) Det är Åsa som ringer. 

1c) Malin äter, när ska X ringa igen?  om en halv timme 

 

2a) Vad säger Kurt Olsson? Jag  skulle vilja tala  Axel. 

2b) Vad svarar Axel?    Ja, det är Axel. 

2c) Vad ska Axel göra i kväll? Han ska gå på bio . 

 

3.a) Personen som ringer är Olle och personen som svarar är  Margit Sandström . 

3b) Varför kan Gunnar inte komma till telefonen? För han har åkt till Stockholm 

3c) När ska personen ringa igen? Han ska ringa igen  i övermorgon . 

 

 

 

 

Die Aufgaben 1-7 ergeben zusammen 100 Punkte. Aufgabe 8 fällt aus der Bewertung heraus, 

weil Hörverstehen nach dem 1. Semester nicht abgeprüft wird. Die Grenze für 

„Bestanden“ wird nach dem 1. Semester bei 70% liegen. Wieviel Prozent hast du? 


