
Brunnby Skola, 7:e klass: Förberedelse för muntligt prov ht 22:  

 

Person A, Ulrike (eller annat 

namn): 

Person B, Sabine (eller annat namn): 

Hälsa och fråga hur Sabine (eller 

X) mår. 

Hälsa och säg att du mår bra. Fråga hur Ulrike 

(eller X) mår.  

Svara att du också mår bra. Säg att 

du ska gå på bio, konsert, teater, 

föredrag, om … och fråga om 

Sabine (eller X) kommer med.  

Svara att du tyvärr inte kan.  

Fråga varför inte. Svara att du ska skriva ett engelskprov (eller 

annat prov) i morgon. 

Svara att det är synd. Fråga om ni 

kan träffas på fredag (eller någon 

annan dag).  

Säg att det passar dig bättre. Fråga vilken tid. 

Svara med något klockslag. Svara att det låter bra och säg att ni kan träffas 

på busstationen (eller på någon annan (vettig) 

plats).  

Svara att det är okej och att ni 

kanske kan gå och äta efteråt.  

Svara att det skulle vara trevligt och fråga vad 

för (sorts) mat Ulrike (eller X) gillar. 

Svara med någon nationalitet (t.ex. 

fransk, kinesisk thailändsk etc.). 

Svara att du helst äter mat från X (ett annat 

land), men att ni kan bestämma senare. 

Hitta själv på en fråga eller 

kommentar (frivilligt) 

Ge ett (vettigt) svar eller en slutkommentar.  

Säg hej då, vi ses på X-dag. Säg hej då, vi ses. 

 

Skriv ner frågor och svar till samtalet på tyska på Google Drive. Ta hjälp av hela 

kapitlet ”Neustart” s. 6 – 22 och ”Das bin ich” s. 23-46, Schatzkammer s. 94 - 108 

och ordlistorna s. 109 – 118 i textboken samt lexikon. Du får även använda t.ex. 

Google Översätt, men bara för enstaka ord, inte hela meningar eller stycken. Svara 

alltid med hela meningar. Gör ditt allra bästa! Dela med kmbrunnby@gmail.com 

för rättning så snart du är klar, senast tis vecka 48, 29/11 2022.  

 

Kravspecifikation för prov 6/12 2022, tis v. 49: för E ska du 

 

-- genomföra ett samtal (på tyska) som person A. (Du får ha ovanstående mall på 

svenska framför dig.) Du ska sträva efter att uttrycka dig begripligt och tydligt;  

 

-- genomföra ett samtal (på tyska) som person B. (Du får ha ovanstående mall på 

svenska framför dig.) Du ska sträva efter att uttrycka dig begripligt och tydligt. 

 

För högre betyg ska du 

 

-- bidra aktivt till att samtalet blir intressant och uttömmande, tala med sammanhang 

och med ett gott uttal 

 

Lycka till! 

 


