
 

till prov classe 3; ht2010; prov 1; 

   



révision niveau 2b version 1 
när är han född?  

 
han är född den 27:e december 1948  

 
var är hon född?  

 
hon är född i Lille  

 

vilket är hans/hennes yrke?  

 

hon är sjuksköterska  

 

vad gör hennes/hans pappa?  

 

hans/hennes pappa är militär  

 

vad gör hans/hennes mamma?  

 

hans/hennes mamma är läkare  

 

vad gör hans/hennes föräldrar?  

 

hans/hennes föräldrar är lärare  

 

har han syskon? 

 

nej, han är enda barnet  

 

vad gillar han?  

 

han gillar böcker  

 

vad studerar han? (vad gör han som studier?)  

 

han studerar juridik  

 

vad händer?  

 

vad händer 1802?  

 

när dog han?  

 

vad gör han vid 25-års ålder?  

 

vad har han skrivit?  

 

vad vill han göra?  

 

arbetar han bra i skolan?  

 

ja, det är en bra/duktig elev  

 

är han gift?  

 

nej, han är inte gift  

 



nej, han är singel  

 
har hon barn?  

 
ja, hon har 1 son och 1 dotter  

 
vad är det?  

 
var ligger............?  

 

det är en slags godis  

 

det är ett spel/en lek  

 

det är ett monument  

 

när börjar kriget?  

 

vem har byggt Eiffeltornet?  

 

vem har uppfunnit............?  

 

vem var Karl VII?  

 

han var Frankrikes kung (kung i Frankrike) 

 

vad heter hans fru?  

 

hans fru heter Catherine  

 

hur ser han ut?  

 

han är liten och tjock  

 

en camembert, vad är det?  

 

det är en fransk ost  

 

var är han begravd?  

 

varför är han känd? 

 

var ligger Marseille?  

 

Marseille ligger i södra Frankrike  

 

vad kallar man också Eiffeltornet?  

 

man kallar det också Järndamen  

 

hur många besökare är det? (finns det?)  

 

hur många våningar finns det?  

     



révision niveau 2b; version 2 
han är liten och tjock  

 
var ligger............?  

 
det är en slags godis  

 
vad är det?  

 

var ligger Marseille?  

 

vem var Karl VII?  

 

nej, han är inte gift  

 

hon är född i Lille  

 

han är född den 27:e december 1948  

 

vad gör hans/hennes föräldrar?  

 

nej, han är enda barnet  

 

vad heter hans fru?  

 

arbetar han bra i skolan?  

 

hans fru heter Catherine  

 

vem har uppfunnit............?  

 

han gillar böcker  

 

vad har han skrivit?  

 

vad kallar man också Eiffeltornet?  

 

man kallar det också Järndamen  

 

varför är han känd? 

 

är han gift?  

 

hans/hennes föräldrar är lärare  

 

ja, det är en bra/duktig elev  

 

hur många våningar finns det?  

 

Marseille ligger i södra Frankrike  

 

hur många besökare är det? (finns det?)  

 

när är han född?  

 

en camembert, vad är det?  

 



var är han begravd?  

 
ja, hon har 1 son och 1 dotter  

 
vad vill han göra?  

 
nej, han är singel  

 
det är en fransk ost  

 

han studerar juridik  

 

det är ett spel/en lek  

 

vad händer?  

 

vad gör hennes/hans pappa?  

 

vilket är hans/hennes yrke?  

 

vad händer 1802?  

 

vad gör hans/hennes mamma?  

 

vad studerar han? (vad gör han som studier?)  

 

var är hon född?  

 

har hon barn?  

 

när dog han?  

 

har han syskon? 

 

vad gillar han?  

 

vad gör han vid 25-års ålder?  

 

det är ett monument  

 

när börjar kriget?  

 

vem har byggt Eiffeltornet?  

 

han var Frankrikes kung (kung i Frankrike) 

 

hans/hennes pappa är militär  

 

hans/hennes mamma är läkare  

 

hon är sjuksköterska  

 

hur ser han ut?  

    



21 Les Noces de Cana; exercices  
1 

 
comment s appelle le plus grand tableau du Louvre ? 

2 

 
qu est-ce que c est le Louvre ? 

3 

 

qui a fait ce tableau ? 

4 

 

quel était le vrai nom du peintre ? 

5 

 

quelle est la taille de ce tableau ? 

6 

 

pourquoi ce tableau est-il à Paris ? 

7 

 

quel est le thème de ce tableau ? 

8 

 

comment s appelle le tableau le plus connu du Louvre ? 

 



Molière 1 
Vem är det? 

 
det är Molière 

 

när föddes han? 

 

var föddes han? 

 

han föddes i Paris 

 

vad gör hans pappa? 

 

vilket yrke har hans pappa? 

 

hans pappa är tapetserare 

 

vad studerar han? 

 

han studerar juridik 

 

är det en duktig elev? 

 

ja, han är en mycket bra elev 

 

vad gör han när han är 21 år? 

 



han grundar en teater 

 
har han mycket succé? 

 
nej, det är en katastrof 

 

han åker i fängelse 

 

han har många skulder 

 

efter fängelset åker han till landsbygden 

 

han har stor succé 

 

Han skriver pjäser och han är skådespelare 

 

Kungens bror tycker om Molière 

 

Han hjälper honom 

 

I vissa pjäser kritiserar han de adliga 

 

Vissa pjäser blir/är förbjudna 

 

Han dör på scen 1673 

 

Hans riktiga namn är Jean-Baptiste Poquelin 

 



5 känd parfym;   
1

 
vad heter damen du har läst om till idag?      

2

 
vilket yrke hade hon?      

3

 

tala om vilket som var hennes riktiga namn och vad hon kallades         

4

 

vilken är hennes mest kända parfym ?      

5

 

förklara varför den heter så ?          

6

 

vad brukar staden Grasse kallas ?      

7

 

när ungefär levde denna dam?      

8

 

citera en fras av denna parfymdam :      

9

 

när säljer man liljekonvaljer i Frankrike?     

10

 

övrigt:        

    



construction de phrases 2  

säljer ni frimärken här?  

två frimärken till Sverige, tack  

riktning Place d Italie  

på vilken station måste man gå av?  

jag letar efter en brevlåda  

man måste byta  

har ni 2 euromynt, tack?  

vad heter byggnaden där borta?  

man måste ta linje 5  

ursäkta mig, jag är inte härifrån  

finns det en tunnelbanestation i närheten?  

jag letar efter ett postkontor  

den närmaste tunnelbanan  

skulle ni kunna ge mig en upplysning?  

jag skulle vilja ha en tunnelbanebiljett, tack  

jag har tappat mitt tunnelbanekort  



känner ni till kvarteret?  

känner ni till Charcotgatan?  

hur gör man för att komma till Eiffeltornet?  

jag tror att det är i det 11:e arrondissement  

har ni kartor över Paris?  

jag skulle vilja veta var Louvren ligger  

jag söker en busshållplats  

finns det rabatt?  

det är nära Bastiljen  

skulle ni kunna visa mig det på kartan, tack?  

är det långt härifrån?  

mitt hotell heter Baudin  

för att gå till Racinegatan, tack  

finns det inte en skoaffär här?  

 



phrases de révision 2b    
vad gör du?  

vad finns det?  

jag arbetar  

jag har ont i huvudet  

jag har ont i halsen  

min syster är född i juni  

han är läkare  

vilken storlek är det på den?  

finns det andra modeller?  

den är för stor  

jag kommer från Sverige  

kan jag hjälpa er?  

varför är du ledsen?  

jag gillar inte sallad  

jag hittar inte  

har ni salt tack ?  

kan jag få vatten tack ?  

kan vi få två tallrikar tack ?  

jag är hungrig  

det är mycket gott  

jag är allergisk mot fisk  



det är kryddat  

jag har spillt ut min kåla  

finns det en brevlåda här?  

säljer ni telefonkort här ?  

det finns frimärken i tobaken  

jag skulle vilja ha samlarfrimärken tack  

jag har inte växel  

det är otroligt  

det är troligt  

det är inte bra  

det är idiotiskt  

det är löjligt  

är du rädd?  

stanna, stoppa  

tillåta  

därför att  

jag önskar  

jag finner/anser att  

jag tror att  

jag är för  

   



phrases utiles 7  

välkommen till Paris!  

ni är inte härifrån, eller hur  

från vilket land är ni?  

vi är från Sverige  

vi kommer från Sverige  

det är ett vackert land eller hur?  

från vilket landskap är ni?  

vi kommer från väster  

vi bor i en alldeles liten stad  

vad heter staden?  

det är ett svårt namn, Årjäng  

känner ni till Sverige?  

nej, inte alls  

är det första gången som ni är i Paris?  

har ni redan varit i Paris?  

vad har ni besökt idag?  

vi har besökt Louvren  



vi har varit i Eiffeltornet  

vi har promenerat på Champs-Elysées  

i morgon ska vi till Pompidoucentret  

i kväll ska vi se Notre Dame  

vad tycker ni om Paris?  

tycker ni om den franska huvudstaden?  

var bor ni i Paris?  

vi är på skolresa här  

har ni kommit med flyg eller med tåg?  

och trivs ni här?  

hur lång tid stannar ni?  

vi stannar en vecka  

vi åker hem till Sverige efteråt  

vi har haft roligt här  

  

 



  



révision niveau 2b version 1 
när är han född?  quand est-il né?

 
han är född den 27:e december 1948  il est né le 27 décembre 1948

 
var är hon född?  où est-elle née?

 
hon är född i Lille  elle est née à  Lille

 

vilket är hans/hennes yrke?  quelle est sa profession?

 

hon är sjuksköterska  elle est infirmière

 

vad gör hennes/hans pappa?  que fait son père?

 

hans/hennes pappa är militär  son père est militaire

 

vad gör hans/hennes mamma?  que fait sa mère?

 

hans/hennes mamma är läkare  sa mère est médecin

 

vad gör hans/hennes föräldrar?  que font ses parents?

 

hans/hennes föräldrar är lärare  ses parents sont professeurs

 

har han syskon? il a des frères et soeurs?

 

nej, han är enda barnet  non, il est fils unique

 

vad gillar han?  qu'est-ce qu'il aime?

 

han gillar böcker  il aime les livres

 

vad studerar han? (vad gör han som studier?)  qu'est-ce qu'il fait comme études?

 

han studerar juridik  il fait des études de droit

 

vad händer?  que se passe-t-il?

 

vad händer 1802?  qu 'est-ce qu'il se passe en 1802?

 

när dog han?  quand est-il mort?

 

vad gör han vid 25-års ålder?  que fait-il à l'âge de 25 ans?

 

vad har han skrivit?  qu'est-ce qu'il a écrit?

 

vad vill han göra?  qu'est-ce qu'il veut faire?

 

arbetar han bra i skolan?  il travaille bien à l'école?

 

ja, det är en bra/duktig elev  oui, c'est un bon élève

 

är han gift?  il est marié?

 

nej, han är inte gift  non, il n'est pas marié

 



nej, han är singel  non, il est célibataire

 
har hon barn?  elle a des enfants?

 
ja, hon har 1 son och 1 dotter  oui, elle a un fils et une fille

 
vad är det?  qu'est-ce que c'est?

 
var ligger............?  où se trouve..............?

 

det är en slags godis  c'est une sorte de bonbon

 

det är ett spel/en lek  c'est un jeu

 

det är ett monument  c'est un monument

 

när börjar kriget?  quand commence la guerre?

 

vem har byggt Eiffeltornet?  qui a construit la Tour Eiffel?

 

vem har uppfunnit............?  qui a inventé.....................?

 

vem var Karl VII?  qui était Charles VII?

 

han var Frankrikes kung (kung i Frankrike) il était roi de France (en France)

 

vad heter hans fru?  comment s'appelle sa femme?

 

hans fru heter Catherine  sa femme s'appelle Catherine

 

hur ser han ut?  il est comment?

 

han är liten och tjock  il est petit et gros

 

en camembert, vad är det?  un camembert, qu'est-ce que c'est?

 

det är en fransk ost  c'est un fromage français

 

var är han begravd?  où est-il enterré?

 

varför är han känd? pourquoi est-il connu?

 

var ligger Marseille?  où se trouve Marseille?

 

Marseille ligger i södra Frankrike  Marseille se trouve au sud de la France

 

vad kallar man också Eiffeltornet?  comment appelle-t-on aussi la Tour Eiffel?

 

man kallar det också Järndamen  on l'appelle aussi la Dame de Fer

 

hur många besökare är det? (finns det?)  il y a combien de visiteurs?

 

hur många våningar finns det?  il y a combien d'étages?

     



révision niveau 2b; version 2 
han är liten och tjock  il est petit et gros

 
var ligger............?  où se trouve..............?

 
det är en slags godis  c'est une sorte de bonbon

 
vad är det?  qu'est-ce que c'est?

 

var ligger Marseille?  où se trouve Marseille?

 

vem var Karl VII?  qui était Charles VII?

 

nej, han är inte gift  non, il n'est pas marié

 

hon är född i Lille  elle est née à  Lille

 

han är född den 27:e december 1948  il est né le 27 décembre 1948

 

vad gör hans/hennes föräldrar?  que font ses parents?

 

nej, han är enda barnet  non, il est fils unique

 

vad heter hans fru?  comment s'appelle sa femme?

 

arbetar han bra i skolan?  il travaille bien à l'école?

 

hans fru heter Catherine  sa femme s'appelle Catherine

 

vem har uppfunnit............?  qui a inventé.....................?

 

han gillar böcker  il aime les livres

 

vad har han skrivit?  qu'est-ce qu'il a écrit?

 

vad kallar man också Eiffeltornet?  comment appelle-t-on aussi la Tour Eiffel?

 

man kallar det också Järndamen  on l'appelle aussi la Dame de Fer

 

varför är han känd? pourquoi est-il connu?

 

är han gift?  il est marié?

 

hans/hennes föräldrar är lärare  ses parents sont professeurs

 

ja, det är en bra/duktig elev  oui, c'est un bon élève

 

hur många våningar finns det?  il y a combien d'étages?

 

Marseille ligger i södra Frankrike  Marseille se trouve au sud de la France

 

hur många besökare är det? (finns det?)  il y a combien de visiteurs?

 

när är han född?  quand est-il né?

 

en camembert, vad är det?  un camembert, qu'est-ce que c'est?

 



var är han begravd?  où est-il enterré?

 
ja, hon har 1 son och 1 dotter  oui, elle a un fils et une fille

 
vad vill han göra?  qu'est-ce qu'il veut faire?

 
nej, han är singel  non, il est célibataire

 
det är en fransk ost  c'est un fromage français

 

han studerar juridik  il fait des études de droit

 

det är ett spel/en lek  c'est un jeu

 

vad händer?  que se passe-t-il?

 

vad gör hennes/hans pappa?  que fait son père?

 

vilket är hans/hennes yrke?  quelle est sa profession?

 

vad händer 1802?  qu 'est-ce qu'il se passe en 1802?

 

vad gör hans/hennes mamma?  que fait sa mère?

 

vad studerar han? (vad gör han som studier?)  qu'est-ce qu'il fait comme études?

 

var är hon född?  où est-elle née?

 

har hon barn?  elle a des enfants?

 

när dog han?  quand est-il mort?

 

har han syskon? il a des frères et soeurs?

 

vad gillar han?  qu'est-ce qu'il aime?

 

vad gör han vid 25-års ålder?  que fait-il à l'âge de 25 ans?

 

det är ett monument  c'est un monument

 

när börjar kriget?  quand commence la guerre?

 

vem har byggt Eiffeltornet?  qui a construit la Tour Eiffel?

 

han var Frankrikes kung (kung i Frankrike) il était roi de France (en France)

 

hans/hennes pappa är militär  son père est militaire

 

hans/hennes mamma är läkare  sa mère est médecin

 

hon är sjuksköterska  elle est infirmière

 

hur ser han ut?  il est comment?

    



21 Les Noces de Cana; corrigé  
1 

 
comment s appelle le plus grand tableau du Louvre ? 
il s appelle Les Noces de Cana/le plus grand tableau du Louvre s appelle Les Noces 
de Cana 

2 

 
qu est-ce que c est le Louvre ? 
c est le plus grand musée d art du monde/ c est un grand musée à Paris 

3 

 
qui a fait ce tableau ? 
c est le Véonèse qui a fait ce tableau 

4 

 

quel était le vrai nom du peintre ? 
le vrai nom du peintre était Paolo Caliari 

5 

 

quelle est la taille de ce tableau ? 
le tableau fait 66 mètres carrés 

6 

 

pourquoi ce tableau est-il à Paris ? 
c est Napoléon Bonaparte qui a rapporté ce tableau d Italie en 1797 

7 

 

quel est le thème de ce tableau ? 
c est un sujet biblique 

8 

 

comment s appelle le tableau le plus connu du Louvre ? 
le tableau le plus connu du Louvre s appelle la Joconde 

 

5 känd parfym;   

1

 

vad heter damen du har läst om till idag? elle s appelle Coco Chanel 
2

 

vilket yrke hade hon? elle était couturière et styliste 
3

 

tala om vilket som var hennes riktiga 
namn och vad hon kallades 

son vrai nom était Gabrielle Chanel et on 
l appelait Coco 

4

 

vilken är hennes mest kända parfym ? son parfum le plus connu s appelle Chanel 
No 5 

5

 

förklara varför den heter så ? elle demande à Ernest Beaux de composer 
des parfums et elle choisit le cinquième de 
ses parfums 

6

 

vad brukar staden Grasse kallas ? Grasse s appelle souvent la capitale 
mondiale du pneu 

7

 

när ungefär levde denna dam? elle vivait entre 1883 et 1971 
8

 

citera en fras av denna parfymdam : une femme doit sentir comme une femme 
et pas comme une rose 

9

 

när säljer man liljekonvaljer i Frankrike? on vend des muguets le premier mai en 
France 



Molière 1 
Vem är det? qui est-ce?

 
det är Molière c est Molière

 

när föddes han? quand est-il né?

 

var föddes han? où est-il né?

 

han föddes i Paris il est né à Paris

 

vad gör hans pappa? Que fait son père?

 

vilket yrke har hans pappa? quelle est la 
profession de son 

père?

 

hans pappa är tapetserare son père est tapissier

 

vad studerar han? qu est-ce qu il fait 
comme études?

 

han studerar juridik il fait des études de 
droit

 

är det en duktig elev? c est un bon élève?

 

ja, han är en mycket bra elev oui, il est un très bon 
élève

 

vad gör han när han är 21 år? qu est-ce qu il fait 
quand il a 21 ans?

 



han grundar en teater Il fonde un théâtre

 
har han mycket succé? Il a beaucoup de 

succès?

 
nej, det är en katastrof Non, c est une 

catastrophe

 

han åker i fängelse Il va en prison (il est 
jeté en prison)

 

han har många skulder Il a beaucoup de 
dettes

 

efter fängelset åker han till landsbygden Après la prison, il va 
en province

 

han har stor succé Il a un grand succès

 

Han skriver pjäser och han är skådespelare Il écrit des pièces et il 
est acteur

 

Kungens bror tycker om Molière Le frère du roi aime 
Molière

 

Han hjälper honom Il l aide

 

I vissa pjäser kritiserar han de adliga Dans certaines pièces 
il critique les nobles

 

Vissa pjäser blir/är förbjudna Certaines pièces sont 
interdites

 

Han dör på scen 1673 Il est mort/il meurt sur 
scène en 1673

 

Hans riktiga namn är Jean-Baptiste Poquelin Son vrai nom est 
Jean-Baptiste 

Poquelin

 



construction de phrases 2  

säljer ni frimärken här? vous vendez des timbres ici, svp? 

två frimärken till Sverige, tack deux timbres pour la Suède, svp 

riktning Place d Italie direction Place d Italie 

på vilken station måste man gå av? il faut descendre à quelle station? 

jag letar efter en brevlåda je cherche une boîte aux lettres 

man måste byta il faut changer 

har ni 2 euromynt, tack? vous avez des pièces de 2 euros, 
svp? 

vad heter byggnaden där borta? comment s appelle le bâtiment là-
bas? 

man måste ta linje 5 il faut prendre la ligne 5 

ursäkta mig, jag är inte härifrån excusez-moi, je ne suis pas d ici 

finns det en tunnelbanestation i närheten? il y a une bouche de métro près 
d ici? 

jag letar efter ett postkontor je cherche un bureau de poste, svp 

den närmaste tunnelbanan le métro le plus près 

skulle ni kunna ge mig en upplysning? pourriez-vous me donner un 
renseignement? 

jag skulle vilja ha en tunnelbanebiljett, tack je voudrais un ticket de métro, svp 

jag har tappat mitt tunnelbanekort j ai perdu ma carte orange 



känner ni till kvarteret? vous connaissez le quartier? 

känner ni till Charcotgatan? connaissez-vous la rue Charcot? 

hur gör man för att komma till Eiffeltornet? comment faire pour aller à la Tour 
Eiffel? 

jag tror att det är i det 11:e arrondissement je crois que c est dans le 11:ème 
arrondissement 

har ni kartor över Paris? vous avez des plans de Paris? 

jag skulle vilja veta var Louvren ligger je voudrais savoir où se trouve Le 
Louvre 

jag söker en busshållplats je cherche un arrêt de bus 

finns det rabatt? il y a des réductions? 

det är nära Bastiljen c est près de la Bastille 

skulle ni kunna visa mig det på kartan, tack? vous pourriez me le montrer sur le 
plan, svp? 

är det långt härifrån? c est loin d ici? 

mitt hotell heter Baudin mon hôtel s appelle Baudin 

för att gå till Racinegatan, tack pour aller à la rue Racine, svp 

finns det inte en skoaffär här? il n y a pas un magasin de 
chaussures ici? 

 



phrases de révision niveau 2b    
vad gör du? qu est-ce que tu fais? 

vad finns det? qu est-ce qu il y a? 

jag arbetar je travaille 

jag har ont i huvudet j ai mal à la tête 

jag har ont i halsen j ai mal à la gorge 

min syster är född i juni ma soeur est née en juin 

han är läkare il est médecin 

vilken storlek är det på den? il est de quelle taille? 

finns det andra modeller? il y a d autres modèles? 

den är för stor il est trop grand 

jag kommer från Sverige je viens de Suède 

kan jag hjälpa er? je peux vous aider? 

varför är du ledsen? pourquoi es-tu triste? 

jag gillar inte sallad je n aime pas la salade 

jag hittar inte je ne trouve pas 

har ni salt tack ? vous avez du sel s il vous plaît ? 

kan jag få vatten tack ? je peux avoir de l eau s il vous plaît ? 

kan vi få två tallrikar tack ? on peut avoir deux assiettes s il vous plaît ? 

jag är hungrig j ai faim 

det är mycket gott c est très bon 

jag är allergisk mot fisk je suis allergique au poisson 



det är kryddat c est épicé 

jag har spillt ut min kåla j ai renversé mon coca 

finns det en brevlåda här? il y a une boîte aux lettres ici? 

säljer ni telefonkort här ? vous vendez des cartes téléphoniques ici ? 

det finns frimärken i tobaken il y a des timbres au bureau de tabac 

jag skulle vilja ha samlarfrimärken tack je voudrais des timbres de collection, svp 

jag har inte växel je n ai pas de monnaie 

det är otroligt c'est incroyable 

det är troligt c'est probable 

det är inte bra ce n'est pas bien 

det är idiotiskt c'est idiot 

det är löjligt c'est ridicule 

är du rädd? tu as peur? 

stanna, stoppa arrêter 

tillåta permettre 

därför att parce que 

jag önskar je souhaite 

jag finner/anser att je trouve que 

jag tror att je crois que 

jag är för je suis pour 

   



phrases utiles 7  

välkommen till Paris! bienvenue à Paris! 

ni är inte härifrån, eller hur vous n êtes pas d ici 
n est-ce pas? 

från vilket land är ni? vous êtes de quel pays? 

vi är från Sverige nous sommes de Suède 

vi kommer från Sverige on vient de Suède 

det är ett vackert land eller hur? c est un beau pays n est-
ce pas? 

från vilket landskap är ni? vous êtes de quelle 
région? 

vi kommer från väster on vient de l ouest 

vi bor i en alldeles liten stad on habite une toute petite 
ville 

vad heter staden? comment s appelle la 
ville? 

det är ett svårt namn, Årjäng c est un nom difficile, 
Årjäng 

känner ni till Sverige? vous connaissez la 
Suède? 

nej, inte alls non, pas du tout 

är det första gången som ni är i Paris? c est la première fois que 
vous êtes à Paris? 

har ni redan varit i Paris? vous êtes dejà venu(s) à 
Paris? 

vad har ni besökt idag? qu est-ce que vous avez 
visité aujourd hui? 

vi har besökt Louvren on a visité le Louvre 



vi har varit i Eiffeltornet on a été à la Tour Eiffel 

vi har promenerat på Champs-Elysées nous nous sommes 
promenés sur les 
Champs-Elysées 

i morgon ska vi till Pompidoucentret demain, on va au Centre 
Pompidou 

i kväll ska vi se Notre Dame ce soir on va voir le 
Notre Dame 

vad tycker ni om Paris? que pensez-vous de 
Paris? 

tycker ni om den franska huvudstaden? est-ce que vous aimez la 
capitale française? 

var bor ni i Paris? vous logez où à Paris? 

vi är på skolresa här nous sommes en voyage 
scolaire ici 

har ni kommit med flyg eller med tåg? vous êtes venus en avion 
ou en train? 

och trivs ni här? et ça vous plaît ici? 

hur lång tid stannar ni? combien de temps 
restez-vous? 

vi stannar en vecka on reste une semaine 

vi åker hem till Sverige efteråt on rentre en Suède après 

vi har haft roligt här on s est bien amusé ici 
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