
devoir; prénom..............................................résultat.............sur 20 
sätta in alla pengarna på banken  

sporta  

sjunga i kören  

jag gillar inte att dammsuga  

laga mat  

åka på semester  

dammsuga  

promenera i skogen  

om du vann 1 miljon euro, vad skulle du göra ?  

spela fotboll  

bli pappa  

läsa böcker  

han klarade sin examen  

gå på bio  

sälja sitt hus  

jag promenerade i skogen  

jag gick på bio  

ta hand om sina barn  

plocka svamp  

fira en födelsedag  

bjuda min familj på lyxsemester  

jag gillar att sjunga i kören  

besöka en kompis  

jag skall arbeta i trädgården  

gå till tandläkaren  

dricka champagne  

bada  



jag skulle dela pengarna med mina vänner  

jag dammsög i fredags  

vad skall du göra i helgen ?  

gifta sig  

träna  

jag skriver ett brev  

åka på semester länge  

shoppa  

han bröt benet  

laga mat till familjen  

han ramlade  

han har förlorat/han förlorade  

vara med familjen  

jag drack champagne  

skriva ett brev  

jag har diskat  

förlora sn anställning  

jag skulle sätta in alla penagrna på banken  

vad gillar ni att göra ?  

jag skulle köpa ett hus i Tunisien  

tvätta  

köpa en ny bil  

jag gick ut med kompisar  

vad gjorde du igår ?  

sluta jobba  

donner de l’argent aux pauvres  

dela pengarna med mina kompisar  



jag vilade mig  

jag skall laga mat till familjen  

han åkte på semester  

jag sportade/jag har sportat  

jag skulle bjuda min familj på lyxsemester  

de lagade mat  

jag besökte en kompis i söndags  

han slog sig ner i Belgien/han flyttade till Belgien  

spela på datorn  

cykla i skogen  

titta på teve  

han gifte sig  

diska  

flytta till ett varmt land  

vad har hänt med din bror ?  

jag skulle flytta till ett varmt land  

gick ni på teater?  

han sålde sitt hus/han har sålt sitt hus  

jag tog hand om hans barn  

gå ut med tjejkompisar  

gå ut med kompisar  

köpa ett hus i Tunisien  

jag gillar att gå till badhuset  

styrketräna  

jag spelade på datorn  

spela kort  

vad gör ni ?  



jag besöker en kompis  

köpa presenter till familjen  

bryta ett ben  

vinna på lotto  

jag skulle köpa en ny bil  

gå på restaurang  

jag skulle sluta jobba  

klippa håret  

vila sig  

han har blivit pappa  

gå till badhuset  

slå sig ner i Belgen  

ta promenader  

arbeta  

jag cyklade i skogen  

jag skulle ge pengar till de fattiga  

arbeta i trädgården  

klara sin examen (lyckas)  

läsa en tidning  

jag skall spela på datorn  

gå på teater  

jag läser en tidning  

lyssna på musik  

ramla i trappan  

städa  
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styrketräna  

skriva ett brev  

vinna på lotto  

jag skall laga mat till familjen  

jag tog hand om hans barn  

arbeta i trädgården  

jag skulle dela pengarna med mina vänner  

vila sig  

läsa en tidning  

han bröt benet  

sporta  

åka på semester länge  

jag sportade/jag har sportat  

spela fotboll  

ta hand om sina barn  

plocka svamp  

jag skulle sluta jobba  

bada  

fira en födelsedag  

köpa en ny bil  

åka på semester  

gå ut med kompisar  

läsa böcker  

jag skulle flytta till ett varmt land  

jag skulle ge pengar till de fattiga  

donner de l’argent aux pauvres  

han klarade sin examen  



gå på restaurang  

jag drack champagne  

gå på bio  

arbeta  

de lagade mat  

jag besöker en kompis  

träna  

cykla i skogen  

gå till tandläkaren  

besöka en kompis  

sälja sitt hus  

gå ut med tjejkompisar  

gå på teater  

ramla i trappan  

jag gillar inte att dammsuga  

förlora sn anställning  

laga mat till familjen  

om du vann 1 miljon euro, vad skulle du göra ?  

sluta jobba  

köpa presenter till familjen  

titta på teve  

flytta till ett varmt land  

jag skulle bjuda min familj på lyxsemester  

jag promenerade i skogen  

jag skulle köpa ett hus i Tunisien  

bryta ett ben  

lyssna på musik  



han gifte sig  

han sålde sitt hus/han har sålt sitt hus  

jag gillar att gå till badhuset  

bli pappa  

han åkte på semester  

sjunga i kören  

klippa håret  

jag cyklade i skogen  

tvätta  

bjuda min familj på lyxsemester  

jag skriver ett brev  

spela kort  

dammsuga  

jag skall spela på datorn  

dela pengarna med mina kompisar  

vad gillar ni att göra ?  

laga mat  

ta promenader  

jag skall arbeta i trädgården  

promenera i skogen  

diska  

städa  

jag läser en tidning  

slå sig ner i Belgen  

klara sin examen (lyckas)  

vad skall du göra i helgen ?  

gick ni på teater?  



shoppa  

sätta in alla pengarna på banken  

jag har diskat  

spela på datorn  

jag besökte en kompis i söndags  

vad gjorde du igår ?  

han har förlorat/han förlorade  

han slog sig ner i Belgien/han flyttade till Belgien  

jag skulle köpa en ny bil  

vad gör ni ?  

han ramlade  

jag skulle sätta in alla penagrna på banken  

jag vilade mig  

köpa ett hus i Tunisien  

han har blivit pappa  

jag gillar att sjunga i kören  

jag dammsög i fredags  

jag spelade på datorn  

gifta sig  

jag gick ut med kompisar  

jag gick på bio  

dricka champagne  

gå till badhuset  

vad har hänt med din bror ?  

vara med familjen  
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jag besöker en kompis  

jag skulle sluta jobba  

sätta in alla pengarna på banken  

fira en födelsedag  

vad har hänt med din bror ?  

gifta sig  

sporta  

gå på restaurang  

bryta ett ben  

plocka svamp  

spela fotboll  

läsa böcker  

flytta till ett varmt land  

gå ut med kompisar  

jag har diskat  

han åkte på semester  

vad gillar ni att göra ?  

städa  

ramla i trappan  

jag skall laga mat till familjen  

han klarade sin examen  

jag sportade/jag har sportat  

tvätta  

han gifte sig  

köpa presenter till familjen  

jag tog hand om hans barn  

dricka champagne  



spela kort  

träna  

sälja sitt hus  

köpa en ny bil  

jag skriver ett brev  

han bröt benet  

jag dammsög i fredags  

jag skulle ge pengar till de fattiga  

köpa ett hus i Tunisien  

jag cyklade i skogen  

dammsuga  

läsa en tidning  

jag gick på bio  

arbeta i trädgården  

ta promenader  

titta på teve  

lyssna på musik  

jag skulle bjuda min familj på lyxsemester  

dela pengarna med mina kompisar  

jag promenerade i skogen  

gå till badhuset  

åka på semester länge  

vinna på lotto  

jag gillar att sjunga i kören  

jag gillar att gå till badhuset  

han slog sig ner i Belgien/han flyttade till Belgien  

ta hand om sina barn  



bada  

gå på bio  

han har förlorat/han förlorade  

spela på datorn  

besöka en kompis  

jag skulle dela pengarna med mina vänner  

jag spelade på datorn  

jag vilade mig  

vara med familjen  

sjunga i kören  

shoppa  

vad gör ni ?  

gick ni på teater?  

han ramlade  

gå till tandläkaren  

arbeta  

bjuda min familj på lyxsemester  

diska  

jag läser en tidning  

vad skall du göra i helgen ?  

klippa håret  

promenera i skogen  

gå ut med tjejkompisar  

jag skulle köpa en ny bil  

jag skulle flytta till ett varmt land  

slå sig ner i Belgen  

jag drack champagne  



jag skulle köpa ett hus i Tunisien  

han har blivit pappa  

om du vann 1 miljon euro, vad skulle du göra ?  

bli pappa  

jag gillar inte att dammsuga  

styrketräna  

jag skall arbeta i trädgården  

han sålde sitt hus/han har sålt sitt hus  

laga mat  

jag gick ut med kompisar  

jag skall spela på datorn  

laga mat till familjen  

jag besökte en kompis i söndags  

skriva ett brev  

de lagade mat  

donner de l’argent aux pauvres  

klara sin examen (lyckas)  

åka på semester  

vad gjorde du igår ?  

gå på teater  

förlora sn anställning  

cykla i skogen  

vila sig  

sluta jobba  

jag skulle sätta in alla penagrna på banken  

 

 

 

 


