
panneaux10exercices 

 

1. säg åt kompisen att det är förbjudet att ”plonger” här 

2. säg att du kan få 135 euro i böter om du kissar på gatan 

3. här får du inte spotta 

4. säg åt kompisen att köra sakta 

5. säg att kompisen kör för fort 

 

6. tack för att du plockar upp din hunds avföring 

7. man måste lägga bajskorvarna i påsen 

8. det är dyrt här (vard) 

  

9. säg åt mannen att han skall plocka upp hans djurs avföring 

10. be någon att plocka upp bajset 

11. tid är pengar 

12. men hälsan är viktigaste 

13. tala är silver men tiga är guld 

   

14. jag är uppmärksam när jag kör 

15. säg till kompisen att vara uppmärksam eftersom att det är stora vägarbeten här 



 

16. be kompisen att sakta ner 

17. polisen uppmanar er att sakta ner 

18. jag saktar alltid ner när det är pågående arbeten 

19. obligatoriskt bärande av mask 

20. jag är alltid försiktig när jag kör bil i Paris 

21. säg åt kompisen att vara försiktig 

22. kör försiktigt! 

23. det kommer att ta längre tid att åka till Marseille eftersom att det är trafikstockningar 

24. hörseln är en av våra 5 sinnen 

 

25. se upp det är halt här! 

26. golvet är blött i butiken 

27. jag halkade 

28. man måste skjuta knappen åt vänster 

29. bilen slirade på grund av halkan 

 

30. alla fotgängare måste gå på trottoaren mittemot 



 

 

 

31. var snälla och sätt era telefoner i flygplansläge, tyst läge 

32. släck lampan är ni snäll 

33. när du lämnar hotellrummet måste du släcka 

34. jag glömmer alltid att stänga av min mobil 

35. hemma släcker vi aldrig ljuset i vardagsrummet 

36. jag stänger aldrig av min dator 

 verbet släcka i presens  verbet luta sig i presens 

je    

tu    

il/elle    

nous    

vous    

ils    



 

37. tryck här (ni) 

38. jag trycker men det händer ingenting 

39. har ni tryckt på den gröna knappen? 

40. luta er inte mot den här dörren 

41. man får inte luta sig mot dörren i tunnelbanan 

42. får jag luta mig mot dig? 

43. jag lutar mig på seriös information från UD 

 

44. man måste tvätta händerna innan man går in i matsalen på skolan 

45. tvättar du händerna? 

46. har du tvättat händerna? 

47. har ni tvättat händerna? 

48. jag slänger allt i samma soptunna 

49. frun, släng inte bananskalet i den här soptunnan 

50. fröken, det är förbjudet att slänga fimpar på marken 

51. i Sverige kan man få böter om man slänger godispapper på marken 

52. släng ert skräp i soptunnan! 



 

 

 

53. böj verben springa, gå av i presens 

54. ursäkta, jag knuffade er 

55. om man knuffar någon i tunnelbanan så ber man om ursäkt 

56. det är mycket knuffningar i tunnelbanan 

57. alla knuffas 

58. sträck inte ut er hand genom fönstret 

59. signalen ljuder 

60. se upp för dörrarnas automatiska stängning 

 



 


