Facit till övningarna i kapitel 7
II Ordförrådsövning: hobbies. Vilka ord passar ihop? Välj ett lämpligt verb i lådan.
åka, gå, samla, träna, spela, vandra, läsa, sköta, sjunga, måla, träffa,
fynda, följa, ta, ladda ner, skriva, läsa, paddla, plocka, byta

Man kan …
1. sköta/samla/plocka blommor
2. träffa kompisar
3. fynda på loppisar
4. skriva/läsa bloggar
5. åka på festivalen
6. ta en fika
7. spela fotboll/innebandy
8. ladda ner filmer
9. gå på café eller bio
10. åka BMX
11. skriva dagbok/låtar
12. vandra i skogen
13. läsa böcker
14. ta körkort
15. samla/byta frimärken
16. åka skidor
17. paddla kanot
18. spela gitarr/trummor
19. gå med stavar
20. måla tavlor
21. sjunga i kör
22. gå på gym
23. åka snowboard (snöbräda)

III Ordförrådsövning: Prepositionsuttryck. Översätt följande svenska ord /fraser till lettiska.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

koppla av
skilja sig från ngn/ngt
fylla på ngt
skynda sig till
ha ett utbud av ngt
vara känd för ngt
köpa till ett visst pris
gå på bal med ngn
få erfarenhet av ngt

atpūsties
atšķirties no
piepildīt
steigties
būt piedāvājumam
būt pazīstamam
pirkt par noteiktu cenu
iet uz balli ar
gūt pieredzi
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10. ha ansvar för ngt
11. tänka på ngn/ngt
12. flytta ihop med ngn
13. vara tal om ngt
14. ge sig iväg på ngt
15. fundera på ngn/ngt
16. ta ansvar för ngn/ngt
17. träda in i ngt
18. få information om ngt
19. ta reda på ngn/ngt
20. vara van vid ngn/ngt
21. bidra till ngn/ngt
22. klara av ngt
23. ansöka om ngt
24. sätta sig vid ngn/ngt
25. vara med om ngt
26. ladda ner ngt
27. förflytta sig från ngt
28. känna till ngn/ngt
29. tycka om ngn/ngt
30. ta del i ngt
31. satsa på ngn/ngt

būt atbildībai par
domāt par
pārcelties kopā ar
būt runai par
doties ceļā
domāt/ prātot par
ņemt/ uzņemties atbildību par
iestāties
saņemt informāciju par
uzzināt, izzināt
būt pieradumam
palīdzēt ar
tikt galā ar
iesniegt (rakstiski) lūgumu
apsēsties pie
piedzīvot, būt klāt (kaut kādā notikumā)

ielādēt
pārvietoties no
pazīt kādu/ kaut ko
patikt
piedalīties
ieguldīt

VI Språkstrukturer: Prepositionsuttryck. Vilka av följande prepositioner passar bäst i
meningarna?
på, för, i, under, vid, med, till, över, under, bredvid, av, mellan,
om, mot, från
1. Jag är mycket intresserad av att spela dataspel.
2. Tjejen åkte båt från Finland till Estland.
3. Hon pratar med Patrik på Café Lotus.
4. I kväll ska jag titta på fotboll på TV.
5. Har du mitt telefonnummer i din mobiltelefon?
6. Linköping spelade match mot Helsingborg i innebandy i Svenska Superligan.
7. Har Markus berättat om sitt fritidsintresse?
8. Elin fotograferar gärna i Domkyrkoparken.
9. I anslutning till utomhusarenan ligger Friidrottshallen Campus Valla.
10. Linköping Arena är Linköpings huvudarena för fotboll.
11. Flera motionsspår sköts av stadens föreningar.
12. Simhallen är öppen mellan kl 10.00 och 20.00 på vardagarna.
13. Krogen är belägen vid/på Stora torget.
14. Cecilias bil står på/bredvid/i körbanan.
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15. Planet flög över Östersjön.
16. Vi träffades på/under semestern.
17. Jag fick e-post från henne.
18. Det var mycket folk på båten.
19. Han är van vid att besöka fritidsgården flera gånger i veckan.

