
prénom................................................................résultat..................... 
 

1. fråga efter toaletten 

2. fråga hur mycket skorna kostar 

3. fråga vad klockan är 

4. köp ett chokladbröd 

5. be att få saltet 

6. fråga vilken stekning 

7. tala om hur mycket klockan är 

8. beställ en efterrätt 

9. berätta vad du tycker om Stockholm 

10. tala om att det smakade bra 

11. be någon tala långsamt 

12. säg att det är jobbigt 

13. fråga vilka smaker det finns på glassarna 

14. fråga om det finns vykort 

15. be om mer bröd 

16. köp vackra frimärken 

17. säg att du förstår 

18. köp ett telefonkort 

19. berätta att du är från Sverige 



20. säg att du har sovit gott 

21. fråga efter närmaste tunnelbana 

22. be att få rumsnyckel 27 

23. be att få en ny handduk 

24. be att få växla ett 1 euro till 2 50-centimesmynt 

25. beställ en förrätt 

26. bjud kompisen på ett glas saft 

27. fråga vad kompisen tycker om Stockholm 

28. köp en vaniljglass 

29. fråga om det finns några andra färger 

30. säg att du är trött 

31. fråga om de har frimärken 

32. tala om vilken stekning du vill ha 

33. säg att du inte vill 

34. fråga vilka andra färger det finns på t-shirtarna 

35. säg "samma sak till mig" 

36. be om mer vatten 

37. säg att du talar franska 

38. köp 7 baguetter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



trouver (=hitta) au présent : skriv letar  acheter (=köpa) au passé composé ; skriv har köpt 
     

je 
    

tu 
    

il/elle/on 
    

nous 
    

vous 
    

ils 
    

 

jag hittar inte min cykel  

var är din bok ?  

jag har köpt en glass  

köper du en glass ?  

jag köper en glass varje onsdag  

jag har hittat din glass !  

min glass ??? jag skulle vilja ha min mobil !  

det är vackert väder  

jag har inte pengar  

är du trött ?  

klockan är 14.50  

min syster äter mycket  

jag är hungrig  

är ni svensk ?  

tack så mycket  



ha en bra dag !  

tack det samma  

jag har en grön mobiltelefon  

vad gör du ?  

jag letar efter banken  

röker du ?  

jag förstår inte  

75-90-94  

kan jag hjälpa er ?  

varför ?  

jag älskar bilar  

det är inte bra  

hon har ont i magen  

 
 


