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Tillägg till test 5 i Mål 1/ Läs och förstå (20 poäng) 

A. Läs mejlen och sätt kryss för rätt eller fel! 

 

Till: tinaskadespelare@hotmail.com 

Från: monika.lind@yahoo.com 

 

Hejsan Tina! 

Jag såg din reklamfilm i onsdags. Den var riktigt rolig och du var bra! Hoppas 

du får mera jobb efter det här. Nu undrar jag om du är ledig nästa veckas 

lördag. Kalle och jag tänkte ha en fest då. Vi har bjudit omkring 15 personer 

och det blir middag. Festen börjar klockan 19. Ta gärna med lite vin eller öl 

eller annat du vill dricka! 

 

Om du inte vill köra själv, så kör vår vän Birk Hagarson förbi dig. Han är trevlig 

OCH singel ;) 

 

Hör gärna av dig före  den 16!  

 

Du är hjärtligt välkommen! 

 

Kram, Monika 
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Till: monika.lind@yahoo.se 

Från: tinaskadespelare@hotmail.com 

 

Halloj Monika! 

Vad roligt att du tyckte om min reklamfilm! Många stannar mig på gatan och 

säger att jag var bra. Det är verkligen skoj!  

 

Tack för inbjudan till er fest. Jag kommer mycket gärna. Men nu undrar jag, 

får jag ta med mig en vän? Han heter Filip och vi träffades på inspelningen.  

 

Han är reklamman och jättetrevlig. Jag behöver alltså inte skjuts :). Är det ok? 

 

Vi ses på lördag! 

 

Bamsekram, Tina 

 

Ange om påståendena är rätt eller fel 

A.     Rätt Fel 

Monika vill göra en reklamfilm.    ____ ____ 

Monika gillade reklamfilmen.   ____ ____ 

Tina bjuder Monika på middag.   ____ ____ 

Monika ska ha en fest med sin man.  ____ ____ 

Festen är nu på lördag.   ____ ____ 

Det blir inte mat på festen, bara dryck.  ____ ____ 

Monika vill att Tina tar med sig drycker.  ____ ____ 

Birk Hagarson är Monikas man.   ____ ____ 

Tina vill gärna komma på fest.   ____ ____ 

Många stannar på gatan för de vill ha fest.  ____ ____ 

Tina har träffat en man på jobbet.  ____ ____ 

Tina vill ta med sig Filip på Monikas fest.  ____ ____ 

Tina behöver inte skjuts, hon tar bussen.  ____ ____ 
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Ange om påståendena är rätt eller fel 

     Rätt Fel 

B. Fakta om Finland 

Finland har en vicepresident   _____ _____ 

Finlands president kan väljas för max 12 år  _____ _____ 

I Finland har vi en riksdag med 200 personer  _____ _____ 

Just nu heter presidenten Jyrki Katainen  _____ _____ 

Finland har varit republik i snart 200 år  _____ _____ 

Alla i Finland som är 18 år kan rösta  _____ _____ 

Helsingfors har 5,2 miljoner invånare  _____ _____ 

 


