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SVENSKA  Inplaceringstest B1/B2 

Vilket av de fyra alternativen är rätt? Ringa in det som passar! 
Exempel: Har du ____________ tidningen idag? 

 a) läsa   b) läst    c) läser   d) läste 

Ring in svaret: b) är rätt 

1. Stina tycker att ________ hus är vackert. 

 a) sitt   b) hennes   c) sin    d) sina 

2. Jag tycker inte om filmjölk. ________ 

 a) - Jag också.  b) - Jag med.  c) - Inte jag heller.  d) - Det gör jag inte. 

3. Anna står på tå ________ se bättre. 

 a) för   b) därför att   c) för att   d) genom att 

4. Erik ________ inte multiplikationstabellen. 

 a) känner   b) vet    c) kan    d) känner till 

5. Kalle frågar ________. 

 a) om du inte är trött efter resan.   b) att du är inte trött efter resan. 

 c) att du inte är trött efter resan.   d) om du är inte trött efter resan. 

6. Pelle studerar ________ dagen. 

 a) alla    b) hela    c) all    d) helt 

7. Har du träffat Annelis ________? 

 a) nya man   b) ny man   c) nya mannen  d) ny mannen 

8. Gudrun kokar pasta och ________. 

 a) river hon ost   b) sedan river hon ost c) sedan river ost  d) sedan hon river ost 

9. Innan Carlos kom till Sverige, ________ att alla svenskar var blonda. 

 a) tänkte han   b) tyckte han   c) trodde han  d) talade han 
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10.  Huset, ________ jag bodde som barn, är rivet. 

 a) var    b) där    c) som    d) vilket 

11. - Vad betyder flodhäst? - Jag vet inte. ________ det! 

 a) Slå ut   b) Slå ner   c) Slå upp   d) Slå in 

12.  Eriks pappa ________ allt han gör. 

 a) lägger sig i  b) sätter sig i   c) ställer sig i  d) står i 

13.  President Kennedy ________ i Dallas. 

 a) var skjuten   b) blev skjuten   c) har skjuten   d) hade varit skjuten 

14.  Vera känner sig ________ lite dålig, så hon kommer inte. 

 a) längre   b) still     c) fortfarande   d) nyss 

15. - Det ________ ingen roll vad du säger, jag gör det ändå. 

 a) gör    b) har    c) står    d) spelar 

16.  Där är författaren ________ bok har väckt sådan skandal. 

 a) vems   b) vars    c) hans    d) vilken 

17.  Han är inte på kontoret ________. 

 a) för tillfället   b) närvarande   c) aktuellt   d) ögonblickligen 

18.  Hon sjunger ________ Maria Callas. 

 a) lika vackert som     b) lika vackert än   

 c) lika vacker än     d) samma vackert som 

19.  Roger sprang Stockholm Maraton ________ fyra och en halv timme. 

 a) i    b) för    c) om    d) på 

Komplettera meningarna med ett ord. 
Exempel: Marita dansar tango ________ Juan. 
 a) med   b) till   c) på   d) vid 

Ringa in: a) med 
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20.  Vet du hur mycket glass det går _______________ på Nobelfesten?  

 a) till   b) att   c) åt   d) för 

21.  Affären är stängd på _______________ av reparation. 

 a) eftersom  b) grund  c) anledning  d) angående 

22.  Bandet spelade _______________ högt att vi fick hålla för öronen. 

 a) så   b) ännu   c) mera   d) lite 

23.  Ta det lugnt. Vi har läget _______________ kontroll. 

 a) i   b) under  c) in   d) in i 

24.  Rånaren blev _______________ till fem års fängelse. 

 a) dömdes  b) dömt   c) dömd  d) dömda 

25.  Vet du hur många _______________ har mobiltelefon i Sverige? 

 a) vem   b) de   c) dem   d) som 

26.  Jag har ingen _______________ om vad han heter. 

 a) känsla  b) vet   c) aning  d) kundskap 

27.  Supportrarna blev arga _______________ domaren. 

 a) till   b) om   c) över   d) på 

28.  Det är jättesvårt! Jag begriper inte _______________ man ska göra. 

 a) vad   b) vem   c) när   d) var 

29. - Åh, vad filmen var bra! - Ja, jag _______________ verkligen med dig. 

 a) tycker  b) håller  c) tänker  d) finna 

Ring in rätt verbform. 

Exempel: När han ________ , åt han frukost.  

 a) duschar  b) hade duschat c) har duschat  d) duschade 

Ring in: b) hade duschat 
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30.  Felix _______________ i soffan och tittade på TV hela kvällen i går.  

 a) har lagt  b) hade lagt  c) lade   d) låg 

31.  Hon _______________ spela teater så länge hon kan minnas.  

 a) ville   b) hade velat  c) vill   d) har velat 

32.  Barnet _______________ medan jag var inne i affären.  

 a) försvinner  b) har försvunnit c) försvann  d) hade försvunnit 

33.  Jag _______________ i Stockholm i två år nu. 

 a) bor   b) hade bott  c) bodde  d) har bott 

34.  Vår katt _______________ när vi var på landet.  

 a) springer bort  b) har sprungit bort c) hade sprungit d) sprang bort 

35.  När jag _______________ mig perfekt svenska, ska jag börja jobba som tolk.  

 a) lärde   b) lär   c) har lärt  d) hade lärt  

36.  Är biljetterna till matchen _______________?  

 a) beställda  b) beställt  c) beställd  d) beställde 

37.  Om jag _______________ pengar, skulle jag köpa den vackra tavlan.  

 a) har   b) skulle ha  c) hade   d) hade haft 

38.  Bosse kom _______________ in i rummet.  

 a) visslade  b) visslande  c) visslar  d) vissling 

39.  När vi _______________ middag, gick vi på bio. 

 a) åt   b) har ätit  c) hade ätit  d) äter 

40.  Jag älskar doften av ny-_______________ bullar! 

 a) bakat   b) bakad  c) bakade  d) bakar 
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SVENSKA - Antwortbogen Inplaceringstest B1/B2 

Name:  

1. a   b   c   d 

2. a   b   c   d 

3. a   b   c   d 

4. a   b   c   d 

5. a   b   c   d 

6. a   b   c   d 

7. a   b   c   d 

8. a   b   c   d 

9. a   b   c   d 

10. a   b   c   d 

11. a   b   c   d 

12. a   b   c   d 

13. a   b   c   d 

14. a   b   c   d 

15. a   b   c   d 

16. a   b   c   d 

17. a   b   c   d 

18. a   b   c   d 

19. a   b   c   d 

20. a   b   c   d 

21.    a   b   c   d 

22.    a   b   c   d 

23.    a   b   c   d 

24.    a   b   c   d 

25.    a   b   c   d 

26.    a   b   c   d 

27.    a   b   c   d 

28.    a   b   c   d 

29.    a   b   c   d 

30.  a   b   c   d 

31.  a   b   c   d 

32.  a   b   c   d 

33.  a   b   c   d 

34.  a   b   c   d 

35.  a   b   c   d 

36.  a   b   c   d 

37.  a   b   c   d 

38.  a   b   c   d 

39.  a   b   c   d 

40.  a   b   c   d 

Bitte die Ergebnisse der Multiple Choice Aufgaben hier eintragen und auf A4 drucken! 
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