Lytteoppgaver til kapittel 12
Listening tasks for chapter 12
Hent lydinnspillinger/Get recordings:

Norsk på 1–2–3 Lyd

Øv på å lytte!

1

Practise listening!

Passiv

Gjør om setningene til venstre til passiv. Begynn når du hører tallet. Hør på eksempelet.
1

(De vasker leiligheten.)

Leiligheten blir vasket.

2

(De stenger hotellet.)

Hotellet …

3

(De skriver brevet.)

…

4

(De sender søknaden.)

…

5

(De leverer CV-en)

…

6

(De selger huset.)

…

7

(De betaler maten.)

…

8

(De kontakter alle.)

…

2

Passiv med s

Les setningene med verbet til venstre i passiv. Hør på eksempelet.
1

(vaske)

Leiligheten må vaskes hver dag.

2

(stenge)

Porten må stenges hver kveld.

3

(sende)

Søknaden skal sendes til instituttet.

4

(levere)

CV-en må leveres snart.

5

(selge)

Huset skal selges i neste måned.

6

(betale)

Maten skal betales i kassa.

7

(reparere)

Taket må repareres snart.

8

(gjøre)

Arbeidet må gjøres så fort som mulig.
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3

Setninger

Begynn setningene med ordene i kursiv. Hør på eksempelet.
1 Hotellet ble stengt i fjor.

I fjor ble hotellet stengt.

2 Brevet ble skrevet for en måned siden.

For en måned siden ble brevet skrevet.

3 Han ble innkalt til intervju i går.

…

4 Regningene ble betalt i februar.

…

5 Trappa ble vasket klokka fire.

…

6 Møblene ble solgt da de flyttet.

…

7 Taket ble reparert etter at de hadde fått lønn.

…

8 Søknaden ble godkjent etter at de hadde klaget.

…

4

Hva gjør de?

Hva gjør personene a, b, c, d, e, f, g og h i de ulike dialogene?
Hør på dialogene og skriv riktig bokstav ved siden av yrkene.

___tannlege

___ student

___ lege

___ sykepleier

___ lærer

___ taxisjåfør

___ maler

___ instruktør

5

Jon har fått jobb

Hør på dialogen og svar på spørsmålene.

1 Hvor skal Jon jobbe?
_________________________________________________________________________________

2 Hva slags jobb har han fått?
_________________________________________________________________________________
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3 Hvordan fant han jobben?
_________________________________________________________________________________

4 Når skal han begynne?
_________________________________________________________________________________

5 Hvordan er arbeidstida hans?
_________________________________________________________________________________

6 Hvorfor synes han dette er ei fin arbeidstid?
_________________________________________________________________________________

6

Hva skal hun gjøre?

I rammen står det hva Ingrid skal gjøre. Hør på dialogen og sett bokstavene i riktig rekkefølge.

A Gå på kino sammen med Maria

B Delta på møte

D Skrive møtereferat

E Spise middag med Nikolai F Lage notat om arbeidsregler

Først skal Ingrid

C Snakke med Bjørn via Skype

_______

Deretter skal hun _______
_______
_______
_______
_______
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