
exercicesPBLV 

1 översätt: qui 
est Roland? 

2 Vem är 
Roland? besvara 

frågan: 



3 c’est le 
patron du bar 

du Mistral 

4 översätt 
quelle est la 

profession de 
Guillaume ? 



5 vilket är 
Guillaumes 
yrke ? besvara 

frågan 

6 il est 
médecin 



7 översätt: qui 
est Thomas? 

8 vem är 
Thomas? besvara 

frågan 



9 c’est le fils 
de Roland 

10 översätt : 
comment 

s’appelle la petite 
amie de Djawad ? 



11 vad heter 
Djawads 

flickvän ? besvara 

frågan 

12 elle 
s’appelle 

Estelle 



13 översätt: 
qui est Mirta? 

14 vem är 
Mirta? besvara 

frågan 



15 c’est la 
femme de 

Roland 

16 översätt : 
où se trouve 
le salon de 
beauté ? 



17 var ligger 
skönhetssalon

gen ? besvara 

frågan 

18 il se trouve 
en face du bar 



19 översätt : 
Blanche a des 

enfants ? 

20 har 
Blanche 

barn ? besvara 

frågan 



21 oui, elle a 
trois enfants 

22 översätt : à 
quelle heure 
passe cette 

série à la télé ? 



23 hur dags går 
denna serie på 
teve ? besvara 

frågan 

24 cette série 
passe de huit 

heures et quart à 
neuf heures 
moins vingt 



25 översätt : 
quelle est la 

profession de 
Jean-François ? 

26 vilket är 
Jean-François 
yrke ? besvara 

frågan 



27 il est 
policier 

28 översätt: 
où travaille 
Thomas? 



29 var arbetar 
Thomas? 

besvara frågan 

30 il travaille 
au bar du 

Mistral 



31 översätt : 
que fait 

Blanche ? 

32 vad gör 
Blanche ? 
besvara frågan 



33 elle est 
institutrice 

34 översätt: 
qui est Samia? 



35 vem är 
Samia? besvara 

frågan 

36 c’est la 
femme de 
Jean-Paul 



37 översätt : 
quand est-ce que 
cette série passe 

à la télé ? 

38 när går 
denna serie 

på teve ? 
besvara frågan 



39 elle passe à la 
télé lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et 

vendredi 

40 comment 
s’appelle 

cette série ? 



41 elle 
s’appelle Plus 
Belle La Vie 

 

 

 



 


