
108 Kopieringsunderlag © 2015 Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm och Natur & Kultur
Rivstart B1+B2, Lärarhandledning ISBN 978-91-27-43425-7

FRAMSTEGSTEST 1
Kapitel 1–3  Namn:                                                                           

1 Adjektiv och adverb
Skriv orden under raden i rätt form.

1 Det var så                              på festen i lördags!
  trevlig

2 Broccoli är                            . Jag ska köpa                              broccoli idag.
  nyttig italiensk

3 Andrea och Sam är                                                        idag.
  enorm trött

4 Erik och Paco kände sig lite                            före tävlingen.
  nervös

5 Att ligga i solen och läsa är                              !
  härlig

6 Du sjunger                                                             !
  otrolig vacker

7 Den här veckan har varit lite                               .
  jobbig

 Poäng:               /10p

2 Reflexiva verb
Skriv ett reflexivt verb i rätt form som passar.

1  Aron tackade ja till jobbet, men nu har han                                . Han undrar varför han tog det.

2 Jag ska gå till frisören och                               på fredag. Mitt hår är alldeles för långt.

3                               i fåtöljen här, Linda, så kan vi prata lite.

4  Ahmed och Cecilia ska                               nästa sommar. De ska ha ett stort bröllop i skärgården.

5  På torsdag ska Zoltan och jag ha en presentation på jobbet. Vi ska träffas imorgon  

och                            .

6 Jag har                                ganska trött den här veckan. Jag måste kanske sova lite mer.

7 Vi kan inte                               för om vi ska köpa en villa eller lägenhet. Vad tycker du?

8 Kan ni                               på läxorna när Olle spelar så hög musik?

9  Jag ska börja på en nybörjarkurs i franska. Kan inte du                          till samma kurs så kan vi  

gå tillsammans? 

10  Kajsa är hopplös på morgnarna. Hon hör inte alarmet och                           nästan varje dag. 

 Poäng:               /10p
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3 Bisatser
Stryk under alla bisatser.

1 Eftersom det är så fint väder kan vi gå och bada idag.
2 Anita säger att hon åker skridskor varje helg på vintern.
3 Även om det regnar på lördag ska vi åka till landet.
4 Jag har en jättetrevlig kusin som du måste träffa.

 Poäng:               /10p

4  Ordföljd (1): huvudsatser och bisatser
Sortera orden.

1 Förra året                                                                                                                                                           .
  ofta/jag/på morgnarna/jogga/brukade

2 Vi grillade i fredags trots att                                                                                                                            .
  så varmt/det/var/inte

3 Det fanns inga biljetter kvar så                                                                                                                       .
  kunde/på teater/inte/gå/vi

4 Jag är inte hungrig. Därför                                                                                                                               .
  jag/ha/någon middag/inte/vill

5 När jag kommer hem                                                                                                                                      .
  titta på/ska/en ny teveserie/jag

 Poäng:               /5p

5 Tidsprepositioner
Skriv rätt preposition.

1 Henry har bott i Sverige                fyra år nu.

2 Vi städade hela huset                tre timmar.

3 Emilia ringer mamma en gång                dagen.

4 Alice går till frisören en gång                månaden.

5 Farfar kommer hem från Spanien                två veckor.

 Poäng:               /5p

6 Adjektiv: motsatser
Skriv motsatsen till adjektiven.

1 rik                          

2 pratsam                          

3 tråkig                          

4 pålitlig                          

5 snål                          

 Poäng:               /5p
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7 Konjunktioner
Skriv rätt konjunktion.

så utan antingen … eller varken … eller både … och för

1 Ulf gick hem tidigt från jobbet igår                     han hade ont i huvudet.

2 Clara har inte bestämt vad hon ska göra ikväll. Hon ska                      gå 

 på bio                      fika med kompisar.

3 Max sparar aldrig sina pengar,                     han gör av med dem direkt.

4 Mormor mår inte bra. Igår ville hon                      äta                      dricka.

5 Klockan är fem                     jag går hem nu.

6 Fia är väldigt musikalisk. Hon kan                     sjunga                     spela.

 Poäng:                /6p

8 Ordföljd (2): ju … desto
Sortera orden.

1 Ju                                                                desto                                                                .
  repeterar/mer/man ihåg/man/mer/kommer

2 Ju                                                                desto                                                                .
  du/pratar/mer svenska blir/bättre/du

3 Ju                                                                desto                                                                .
  äldre/blir/man man/blir/tröttare

4 Ju                                                                desto                                                                .
  tjänar/mer pengar/man köpa/man/mer/kan

 Poäng:                /4p

9 Adjektiv + substantiv
Skriv orden under raden i rätt form.

1 Jag älskar det här                                                  !
  liten hus

2 Det var inga                                                    på provet. Det var jättelätt!
  svår fråga

3 Har du sett min                                                  ?
  ny bil

4 Jag skulle vilja prata med dig om ett annat                                                     .
  stor problem

5 Pappa, jag vill inte ha de här                                                            !
 röd strumpa

 Poäng:               /10p
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10 Substantivets former
Skriv alla former av substantiven.

SINGULAR PLURAL

Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd

en tävling

ett mål

ett arbete

en aktivitet

en vecka

Poäng:               /15p

11 Pronomen
Skriv rätt pronomen.

1 Anders har frågat efter dig. Han vill att du ringer                         . 

2 Här är en fråga som jag inte kan svara på. Kan du hjälpa                         ?

3 Jag tror att pizzorna är färdiga nu. Kan du hämta                         ?

4 Det var länge sedan vi träffade farmor. Ska vi hälsa på                         idag? 

5 Kan jag ringa                         klockan elva? Eller du kanske sover då? 

6 Mormor och morfar, när gifte ni                         ?

7 Vi gifte                         1962. 

8 Å nej, jag glömde mjölken. Kan du ta med                         ?

9 Hannah tycker inte om att kamma                         . Hon säger att det gör ont. 

10 Jag har fått ett mejl. Kan du läsa                         ? Jag hittar inte mina glasögon. 

 Poäng:               /10p

12 Ordbildning
Skriv verben man kan bilda av substantiven här nedanför. Skriv verben i presens.

Substantiv Verb

packning packar

undersökning

simning

inredning

tävling

ridning

 Poäng:               /5p
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13 Preposition och verbpartikel
Skriv rätt preposition eller verbpartikel.

1 Stina berättade en jätteintressant sak                  mig igår.

2 Jag vet inte när bussen går, men jag ska ta reda                  det.

3 Ska man alltid vara ärlig                  sina vänner?

4 Kan du skynda                  lite? Tåget går snart.

5 Anders och hans flickvän har bestämt sig                  att flytta ihop.

6 Är du säker                  att det här är det bästa alternativet?

7 Jag tycker inte att du ska låna                  din bil till Max.

8 Jag åt godis varje dag och gick                  två kilo under påsken. 

9 Min son bryr sig inte                 vad jag säger.

10 Oscar och Maria är så kära                  varandra.

 Poäng:                /10p

 

Totalt:                       /100p
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Reflektioner efter kapitel 1–3

Det här har jag lärt mig i kapitel 1–3:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

Det här har gått bra:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

Det här vill jag bli bättre på:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

Så här ska jag göra:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     


