Charlottas vanliga måndag (A2)
Varje morgon ringer min väckarklocka klockan sju. Jag stiger upp, tar en varm dusch och äter frukost.
Jag brukar äta ett kokt ägg på rostat bröd och dricka ett glas apelsinjuice.
Klockan åtta tar jag tåget till arbetet. På tåget brukar jag läsa tidningen eller bara sitta och titta ut
genom fönstret. Det tar en timme för mig att komma till kontoret.
Varje måndag har vi jättemånga möten! För att orka med alla möten behöver jag många pauser och
mycket kaffe. Klockan tolv har jag lunchpaus och brukar äta tillsammans med mina kolleger.
När jag har slutat jobba klockan fem träffar jag min kompis Ellen för att spela tennis. Efteråt äter vi
middag tillsammans på en liten kinesisk restaurang. Sedan tar jag tåget hem igen.
Då jag kommer hem ser jag på kvällsnyheterna på tv. Jag går och lägger mig tidigt för att orka vakna
igen nästa morgon klockan sju.

Did you understand the text?
1) Vilken tid ringer Charlottas väckarklocka?

2) Vad brukar Charlotta äta till frukost?

a) Klockan fem

a) Ett kokt ägg på rostat bröd

b) Klockan sju

b) Ett stekt ägg på rostat bröd

c) Klockan åtta

c) En apelsin

d) Klockan tolv

d) Kinesisk mat

3) Vad brukar Charlotta göra på tåget?
a) Dricka kaffe

4) Vad behöver Charlotta för att orka med alla
möten?

b) Äta tillsammans med sina kolleger

a) En lunchpaus

c) Läsa tidningen eller bara sitta och
titta ut genom fönstret

b) En varm dusch

d) Se på kvällsnyheterna

d) Många pauser och mycket kaffe

5) Vem spelar Charlotta tennis med?

c) Ett glas apelsinjuice

6) Vad gör Charlotta då hon kommer hem?

a) Sina kolleger

a) Äter middag

b) Sin chef

b) Ser på kvällsnyheterna på tv

c) Sin kompis Ellen

c) Tar en varm dusch

d) Sin granne

d) Läser tidningen

©2021 Lingua.com. All Rights Reserved.
Source: https://lingua.com/swedish/reading/charlottas-vanliga-mandag/
Solution: 1) b 2) a 3) c 4) d 5) c 6) b

