Hörmanus
1 Ett meddelande
Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar.
Du får lyssna två gånger.

Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste
köra mamma till ögonläkaren. Kan vi ses en timme senare i stället? Jag väntar inne på
restaurangen, inte utanför som vi sa först. Ska bli gott med en matbit.
Puss, puss. Älskar dig!

A

Varför kommer hon för sent?
Hon ska träffa en läkare.
Hon ska hjälpa sin mamma.
Hon ska äta middag.

B

Vem ska hon träffa?
Sin mamma
Sin pojkvän
Sin arbetskamrat
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Hörmanus
2 Telefonsvarare
Lyssna på en telefonsvarare. Svara på frågorna.
Du får lyssna två gånger.

Du har kommit till Byle Simhall. Vi har öppet vardagar mellan 12.00 och 19.00.
Lördagar och söndagar har vi öppet mellan 9.00 och 15.00.
Nu har vi ett erbjudande om träningskort. Ett årskort för bara 2 100 kr.

A

När stänger simhallen på måndagar?
_____________________________________________________

B

Vad kostar ett träningskort?
210 kr
2 100 kr
2 600 kr
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Hörmanus
3 Ett möte
Lyssna på två personer som pratar. Sätt kryss vid rätt svar.
Du får höra dialogen två gånger.

Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:

A

Hej! Det var länge sen. Hur är det med dig?
Det är bra, tack. Jag har studerat färdigt, så nu söker jag jobb.
Va´ roligt. Söker du jobb här eller vill du flytta?   
Jag vill gärna bo och arbeta här, men jag kan flytta om jag får ett bra jobb
i en annan stad.
Och din man, vad säger han?
Han säger att han kan flytta. Han vill se andra platser i Sverige också.   
Lycka till! Och hälsa din man så mycket.
Tack, jag ska hälsa. Vi ska på bio så jag träffar honom snart.

Ska kvinnan flytta?
Ja
Nej
Kanske

B

Vart ska hon gå?
Till skolan
Till bion
Till jobbet
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Hörmanus
4 Att ringa 112
Lyssna på en man som ringer 112.
Du får höra samtalet två gånger.

SOS Alarm:
Man:
SOS Alarm:
Man:
SOS Alarm:

Det luktar rök. Det luktar jättemycket rök.
Var luktar det rök?
I trappan och lite inne i lägenheten.
Varifrån ringer du?

Man:

Jag är hemma på Nygatan 13.

SOS Alarm:

Är du inne i din lägenhet nu?

Man:
SOS Alarm:
Man:
SOS Alarm:
Man:
SOS Alarm:
Man:
SOS Alarm:
Man:
SOS Alarm:
Man:

A

112. Vad har hänt?

Nej, jag är i trapphuset och ringer.
Kan du se varifrån röken kommer?
Ja, det kommer mycket rök från våningen ovanför. Ni måste komma.
Vi kommer snart, men det tar cirka 5 minuter att köra.
Kom fort! Det luktar mer rök nu.
Vad heter du och vilket telefonnummer har du?
Jag heter Johan och jag har 070 123 654.
Kan du gå ut och möta bilen när den kommer?
Visst, jag kan gå ut.
Bra, men gå ner för trapporna. Ta inte hissen.
Okej.

Varför ringer mannen 112? Sätt kryss vid rätt svar.
Han är sjuk.
Han är rädd.
Han vill ha en taxi.

B

Vilken hjälp behöver mannen? Sätt kryss vid rätt bild.
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Hörmanus
5 Ett telefonsamtal
Lyssna på ett telefonsamtal. Sätt kryss vid rätt svar.
Du får höra samtalet två gånger.

Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:
Kvinna:
Man:

A

Hej, jag vill klaga på en möbel jag har köpt i er affär.
Vad är det för möbel?
Det är en soffa.
Och vad är felet?
Det är fel på tyget. Färgen är nästan borta.
Jag förstår inte.
Soffan var svart när jag köpte den. Nu är den grå.
Har du kvitto kvar på soffan?
Nej, det tror jag inte.
Ta en bild på soffan och mejla bilden till oss.
Okej.
Skriv också ditt namn och ditt telefonnummer i mejlet.
Och vart ska jag skicka mejlet?
Till klaga@mobler.se Vi kontaktar dig inom några dagar.

Varför ringer kvinnan?
Hon vill köpa en soffa.
Hon har köpt en soffa som inte är bra.
Hon vill beställa en soffa på internet.

B

Vad ska kvinnan skicka?
Ett mejl
En soffa
Ett kvitto
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Hörmanus
6 På bussen
Lyssna på två personer som pratar med varandra. Sätt kryss för rätt svar.
Du får lyssna två gånger.

A

Hon:

Vilket väder!

Han:

Ja, det trodde jag inte i morse. Då var himlen blå.

Hon:

Men du har paraply i alla fall.

Han:

Ja, det hade jag på jobbet och en varm tröja.

Hon:

Vilken tur för dig.

Han:

Mmm. Det behövs mycket sol och värme för att få sommarväder.

Hon:

Ja, verkligen! Vi får hoppas på nästa vecka.

Han:

Oj, jag ska av här. Jag ska träffa min fru.

Hon:

Hejdå! Vi ses på mötet i morgon!

Han:

Vilken tid är det?

Hon:

Halv tio hos chefen.

Hur känner personerna varandra?
De är arbetskamrater.
De är gifta.
De är pappa och dotter.

B

Vilket väder är det?
Solen skiner.
Det regnar.
Det är varmt.

Brukar du prata med folk på bussen?
Varför? Varför inte?
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