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MUNTLIG i•'RAMSTÄLLNING 

/\l lmiinna anvisningar: 

1. uetta te8 t innehåller tre avdelningar. Före varje avdelning ges 

speciella a.nvisninga.r. Lä s igenom anvisningarna noggrannt innan du 

~åbGrjar varje a vdeln ing. 

2 . F~ck upp handen om du inte förstår anvisningarna, så får du exemp

le t f Ur klar at fBr dig. 
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Avde nin1 I 

Anvisningar; 

Denna avå.elning innehf..ller 10 u ~pgifter. Du l·ommer at t få hörn. 

en instruktion i forma.vett pås t ående eller en fruga. Sedan frlr 

du sex sekunder på dig att svara. Försök at t svara. sa. fort du u~.u 

fatta.t instruktionen. Lyssna noga på varje inst r ul'tion eftersom :~e 

bara g es en g"lng . Om du inte förstår, eller inte !;:an svara , säs- clt:, 

''I don't knoTT" . Varje sva r m:i ste hLnga ihop ned tillhörande teckr:.ing . 

1''astän 11 ja" eller 11 ne j II i r korrekta sva.r i va rdflglig t tal , :r:as te du 

dock svar a med en hel mening med subjekt och nr edi~at. vu flr tv~ 

övningsexempel. V:::.nd blad n :.;. r du blir tillsacrl , ce 1;t°L första ·5vnin,., s

exemple t, lyssna. till instrul· tionen och sva.ra . 
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Avdelning II 

HÖGLÄSNING 

Anvisningar : 

Detta test går ut på att ta reda på hur väl du ka,n läsa högt 

pil engelska . Du kommer att få tre minuter på dig att läsa igenor.1 

stycket tyst för dig sjä lv, så att du får bekanta dig med det . 

Sedan kommer du att få läsa stycket högt . 

Försök dä att läsa tydligt och naturligt. Ditt resultat är be

roende av hur riktigt ditt uttal är och hur naturlig t du l ä ser 

texten. 

Vänd blad nä r du blir tillsagd och börja. l ä sa tyst för dig s j i..:. lv. 

Efter tre minuter blir du ombedd att börja läsa högt. 
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Mr. Jones looked up from the newspaper he was reading. 

"Listen to this," he said, beg1nn1ng to read aloud. "A room 

needs not only enough light, but also the right sort of light." 

He turned to his wite. "What do you think?" he asked. "Do 

you thinlc we need more light in here? I don•t use this room 

mueh, but you and the children do. Shall we buy another lamp?" 

Adapted extract from "Examination Teets in Oral English," by 

McCallien and Taylor. @ Longman, Ltd. 
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Avdelning- I II 

MUN'i'LIG FHAM.:iTÄLLNING 

Anvisninger : 

I denna avci.elning ska du beskriv;_) vD d som hi:i.nder i en b.:..ld:::;crie. 

Du f~r vä lja vilken av de tv~ bildserierna i häftet du v ill be

skriva. Välj dl c en bildserie du har lättast att tr:ila, oro . :Ju 

får säga vad du vill om vf'.cl som hi!.nder pf:. bilderna du har valt , 

men du m~ste säga det pJ engelska . Fdrsilk a tt c~ga ~ tminstone 

tre eller fyra men inga r. Di tt resultat kommer att bero 1)2- hur 

1:1yckct du sä,ier och om det du säger ä r korrekt i frJ.ga om 

6 r amnat ik och uttal. Du får t vå minuter på d,i:S" c.tt v'' lja vil -:.e11 

bildserie d:.i vill beskriva o c h ?-t t fundera ttt vad du sl::a :::;'~ga . 

Vtnd blad n~.r du blir tills2~d , viilj bilclserie och t •~n k ut va.d 

du ska säga . Ju f å r reda pt när du ska börja tala . 
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