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Frågor 1-10
 
Välj rätt svar (wybierz prawidłową odpowiedź)
 
1.      Jag åker __________________  Stockholm i morgon. 
 
a)      i    
b)      på
c)      till    
d)     in 
 
2.      Hon jobbar som SFI-lärare. Hon undervisar __________________ svenska. 
 
a)      på  
b)      i  
c)      av  
d)     till 
 
3.      – Vet du  __________________  kursen börjar ? - Den börjar kl. 6. 
 
a)      vad
b)      när
c)      vem
d)     vart
 
4.      - Skulle du __________________  gå på innebandy med mig på fredag? 
     - Ja, gärna. 
 
a)      ofta
b)      någon gång 
c)      vilja    
d)     -
 
5.      Får jag __________________  på din nya skiva?
 
a)      lyssnar
b)      lyssna
c)      lyssnade
d)     lyssnade
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6.      Jag äter grönsaker fyra gånger __________________ 
dagen. 
a)      om  
b)      i  
c)      på  
d)     med 
 
7.      Taklampan hänger jag __________________  taket. 
a)      i  
b)      på  
c)      av  
d)     om
 
8.      __________________  ditt te medan det är varmt! 
a)      Dricka
b)      Dricker
c)      Drick
d)     Att dricka  
 
9.       Olof är 67 år. Han har jobbat som lärare i skolan __________________  40 år. 
a) för
b)      sedan
c)      på
d)     i
 
10.      När är tåget __________________  i Lund? 
a)      bort  
b)      fram
c)      borta
d)     framme
 
 

Frågor 11-15
 
Välj det bästa svaret ( wybierz najlepszą odpowiedź)
 
-  Hej Karin!  
-  Hej! Vilket vackert väder !  
-  Ja, det är fantastiskt !  (11.) _________________  ledig i dag ? 
-  Ja. Jag ska åka och promenera lite. (12.) __________________   följa med ? Ett par timmar eller
så? Vi ska komma  tillbaka före middag. 
-  Tack, (13.) __________________  gärna åka,  men min mamma mår inte bra, tyvärr. 
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-  Hon  stannar (14.) __________________  från jobbet.  Jag måste stanna hos henne. 
-  Har hon feber ? 
-Ja, lite grann. 
-  Så hälsa på henne. Och vi (15.) __________________  nästa vecka ! 
-  Tackar, hejdå ! 
 
11.  a)  Är du   b) Du är  c) Är man  
12.  a)  Kan du  b) Vill du c) Skall du 
13.  a) Jag skulle b) Skulle c) Skulle jag 
14.  a) hemma b) hem c) i huset 
15.  a) ser varandra  b) ska se varandra  c) ses
 
 

Frågor 16-34
 
Välj rätt svar (wybierz poprawną odpowiedź)
 
16.  
- Hur stor är den? 
- 70 kvadrat. Där finns __________________ vardagsrum och tre __________________ sovrum.
 
a)      ett stort, små  
b)      en stor, lilla 
c)      stor, ett små 
d)     stora, små 
 
17.   Mira har ett bord. Det är _______________________ och passar bra till lägenheten.
a)    långa
b)    långt
c)     lång
d)     ett långt
 
18.  I parken __________________ . 
a)      fotboll brukar spela barnen 
b)      barnen brukar spela fotboll 
c)      brukar barnen spelar fotboll 
d)     brukar barnen spela fotboll
 
19.  Vi såg __________________   på butiken. 
a)      min bror lärare 
b)      min brors lärare 
c)      min bror lärares 
d)     mina bror lärare.
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20.  - Jag känner mig mycket sjuk! Jag har snuva och feber också. 
- __________________ 
a)      - Gå doktorn ! 
b)      - Gå hos doktorn!  
c)      - Gå till doktor ! 
d)     - Gå till doktorn !
 
21.  -Erika, titta på det! 
        - Fy fan! Vad är det __________________?
a)      för någon? 
b)      för något ? 
c)      något?
d)     något för? 
 
22.  Vi __________________  åka  till Tyskland i vinter. 
a)      tror
b)      tycker  
c)      tycker om 
d)     tänker 
 
23.   Jag __________________  pengar en massa gånger men jag får aldrig tillbaka dem 
a)      har lånat ut 
b)      lånade ut 
c)       hade lånat ut 
d)      lånar ut 
 
24.  Om __________________ ska du kanske prata med chefen. 
a)      hjälper det inte 
b)      det inte hjälper 
c)      inte hjälper det 
d)     det inte hjälps 
 
25.  Då förstår de, att om de ska kunna överleva, __________________  utomlands. 
a)      måste flytta de 
b)      flytta måste de 
c)      måste de flytta 
d)     flytta de måste
 
26.  Min __________________ familj och mina __________________ vänner. 
a)      härliga, goda 
b)      härliga,god 
c)      härlig, god 
d)     härlig, goda
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27.  __________________ jag vet är sommarstugan över min egen lilla sjö. 
a)      Vackraste
b)      Det vackraste 
c)      Den vackraste 
d)     Denna vackraste
 
28.  Hon berättade __________________ 
a)      att hon jobbar i shoppen på Nordiska museet 
b)      att hon jobbar på Nordiska museet i shoppen 
c)      att jobbar hon på Nordiska museet 
d)     att jobbar hon i shoppen på Nordiska museet  
 
29.  Chefen är __________________ . 
a)      bortrest på semester 
b)      på semester bortrest 
c)      på bortrest i semester 
d)     på semesters bortrest
 
30.  Eftersom Karin var sjuk i förra veckan,
__________________  följa  med  på utflykten till Göteborg. 
a)      hon kunde tyvärr inte 
b)      kunde hon tyvärr inte 
c)      kunde hon inte tyvärr 
d)     tyvärr kunde hon inte  
 
31.   Den här filmen __________________  av två million människor. Vilken succé ! 
a)      setts
b)      såg
c)       har setts 
d)      har sett 
 
32.  För mig är det viktigt att han __________________  mig. 
a)      alltid hjälper 
b)      hjälper alltid 
c)      alltid hjälpas 
d)      har alltid hjälpt
 
33.  Vad skulle du göra om __________________ USA:s president?
a)      var du 
b)      du var 
c)      du vore 
d)     vore du
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34.   Det ligger en matta __________________ . 
a)      på golv under soffbord 
b)      på golvet  under soffbordet 
c)      på ett golv under ett soffbord 
d)      på golven under soffborden
 

Frågor 35-44 
 
Välj det alternativ som passar bäst 
(wybierz najlepiej pasującą odpowiedź)
 
Sven sitter i bilen på väg hem från jobbet. Det snöar ute. För en (35.)
__________________  sedan ringde Pernilla. Du måste komma hem! Ropade hon. Jag har värkar,
skynda dig ! Det är bråttom! Nu är Sven nervös.  Förrgår hade Pernilla (36.) __________________  i
ryggen. Igår åkte hon till jobbet och sedan var hon jättetrött.  (37.) __________________  började
Sven prata om att köpa (38.) __________________.  Han vill ha lägenhet  (39.) __________________ tre
rum. Men Pernilla vill inte köpa bostad nu. Hon vill först bli (40.) __________________  på
universitet och hitta ett (41.) __________________  jobb.  Pernilla försökte förklara för att köpa
lägenhet måste vi låna mer pengar, sa hon. Jag vill inte ha flera skulder nu. 
Sven älskar Pernilla, men han (42.) __________________  att hon har fel.  Han vill köpa lägenhet.  
De diskuterade (43.) __________________  och till slut blev Sven arg. Pernilla blev arg också. De
började gräla. Efter en stund gick deras dotter Linda in i sovrummet och (44.)
__________________  dörren. 
 
35.  a) halv av timme b) halvtimme c) halvtimmen
36.  a)  smärta  b) ont c) plåga 
37.  a) på morgon b) på morgonen  c) i morse 
38.  a) lägenhet  b) en lägenhet  c) lägenheten 
39.  a) på   b) i   c) med
40.  a) färdig   b) klar   c) redo 
41.  a) godare    b) mer bra     c) bättre    
42.  a) tänker  b) tycker om c) tycker 
43.  a) lång  b)långt  c) länge 
44.  a) öppnade b) stängde c)  slutade
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Frågor 45-60
 
Välj det bästa svaret 
(wybierz najlepszą odpowiedź)
 
45.  __________________ Karl och Ellen arbetar hårt, för att ha mycket pengar. 
a)      Antigen
b)      Varken
c)      Inte
d)     Både 
 
46.  Björn __________________  statsministerposten __________________  Hugo. 
a)      tog efter  
b)      tog ur  
c)      tog över 
d)      tog 
 
47.   Det är ganska svårt att (demaskera) __________________  en lögnare. 
a)      avslöja
b)      upptäcka
c)       blotta
d)      visa ut 
 
48.  Det __________________ alltid länge innan hon svarar på mitt meddelande. 
a)      är 
b)      har
c)      varar
d)     dröjer
 
49.  __________________ från pengarna är det en stor ära att få det här priset. Det är
utmärkelse många forskare vill ha. 
a)      Oavsett
b)      Bortsett
c)      Bidra
d)     Härstammer 
 
50.  Nu diskuterar vi livet, föräldraskap, adoption osv. Anders tycker att det är viktigt att alla
barn har föräldrar oavsett deras sexuella __________________  . Vad tycker du ? 
a)      ansöka
b)      attityd
c)      prägla
d)     läggning 
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51.  Jag är ganska självständig och behöver större __________________ för egna intressen. 
a)     plats 
b)     utrymme
c)      fördel
d)     område 
 
52.  Frederik och Elen bor tillsammans. De är __________________ . 
a)      tillsammansboende
b)      sammanboende
c)      sammanboenderne
d)     sammanboende 
 
53.  Hon ser exakt ut som hennes äldre syster. De är __________________ . 
a)      som het potatis 
b)      lika som bär 
c)       pannkaka av allting 
d)      sötaktiga. 
 
54.  Hennes väninna bor numera i Freibrug men hon är fortfarande mycket __________________
Polen och Warszawa. 
a)      tillbringad
b)      kopplad med
c)      fäst vid 
d)     förknippad med 
 
55.  Jag åker tunnelbana dagligen och observerar chaufförer, passagerare eller
förbipasserande. Det är ju roligt att __________________  människor. 
a)      tänja
b)      utmana
c)      iaktta
d)     råka ut för
 
56.  En av mina __________________ är att jag alltid kommer för sent. 
a)      svaga sidor 
b)      svarta sidor 
c)      svåra sidor 
d)      tunga sidor 
 
57.  Elen och Håkan har en djup kontakt med varandra, även om de inte är i samma plats,
tänker de ofta på samma saker.  Det kan beskrivas som __________________ . 
a)      antipati
b)      empati
c)      sympati
d)     telepati
 
 



www.szwedzkionline.eu

58.  Cyklisterna är Amsterdams trafikproblem. Det händer ganska ofta att bilister måste
__________________ för att undvika kollision. 
a)      betrakta
b)      tvärtbromsa
c)      ungå
d)     förakta
 
59.  Sista lägenheten är __________________  . Vill du kanske köpa den ? 
a)      för uthyrning
b)      till salu 
c)      till skänks 
d)      till buds 
 
60.  Arbetskamraterna hade stött ut honom från gemenskapen. Han blev __________________  på
arbetsplatsen. 
a)      utstött
b)      utstöttna
c)      utstöttad
d)     utstöttd



www.szwedzkionline.eu

NIVÅTEST I SVENSKA 
 
(Test poziomujący z języka szwedzkiego) 
 
Facit (klucz odpowiedzi)
 
1.    c 
2.    b 
3.    b 
4.    c 
5.    b 
6.    a 
7.    a 
8.    c 
9.    d 
10.  d 
11.  a 
12.  b 
13.  a 
14.  a 
15.  c 
16.  a 
17.  b 
18.  d 
19.  b 
20.  d 
21.  b 
22.  d 
23.  d 
24.  b 
25.  c 
26.  d 
27.  b 
28.  a 
29.  a 
30.  b 
31.  c 
32.  a 
33.  b 
34.  b
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35.  b 
36.  b 
37.  c 
38.  a
39.  a
40.  a 
41.  a 
42.  c 
43.  c 
44.  b  
45.  b 
46.  a 
47.  b 
48.  d 
49.  b 
50.  d 
51.  b 
52.  a 
53.  b 
54.  c 
55.  c 
56.  a 
57.  d 
58.  b 
59.   b 
60.   a
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