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Systembolaget extra övningar
kurs C och D
GRAMMATIK: SKRIV VERBET I DÅTID. (PRETERITUM)
1. På 1400-talet (kommer)
2. Då (upptäcker)
3. Sverige (blir)

spriten till Sverige för att kunna tillverka krut.
man att spriten också berusar människor.
ett land där alla (super)

.

4. Män, kvinnor och till och med barn (dricker)
5. På 1700-talet (vill)
6. Men andra (tycker)

alkohol.
kungen att bara staten skulle få sälja sprit.
inte så.

7. Människorna i Sverige (fortsätter)
8. Många (blir)

att tillverka sprit hemma.
sjuka och (kan)

inte arbeta.

9. Ägarna till gruvorna i staden Falun (sätter)
10. De (förlorar)
11. Gruvägarna (får)
12.Butikerna (kallas)
13. Systembolaget (startar)
(börjar)
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stopp.
mycket pengar när arbetarna inte kunde jobba.
tillstånd att bilda ett företag med ensamrätt att sälja sprit.
för system.
1955 men historien
flera århundraden tidigare.
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ORDKUNSKAP 1: FYLL I DET ORD SOM PASSAR I MENINGEN.
Välj bland orden: alkoholfri, bakfull, langa, organ, promillehalt
1. Kroppens
2.

kan skadas av alkohol.
är att köpa alkohol till någon som inte får köpa själv.

3. En

person mår dåligt dagen efter att ha druckit alkohol.

4. Foster får samma

alkohol som en gravid kvinna som dricker.

5. Den som ska köra hem från en fest vill kanske ha

öl.

ORDKUNSKAP 2: FYLL I DET ORD SOM PASSAR I MENINGEN.
Välj bland orden: beroende, full, råd, snaps, undvika
1.
2. Alkohol kan leda till
3. Kvinnor som ammar ska
4. En
5. Det finns många
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är ett litet glas med sprit.
, sjukdomar och olyckor.
att dricka mycket alkohol.
person har druckit mycket alkohol och kan inte tänka klart.
om hur man ska prata med tonåringar om alkohol.
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VÄLJ RÄTT ORD
Skriv en eller ett på raden. I fyra meningar passar ordet ett och i sex meningar ordet en.
Skriv sedan en mening med ordet i bestämd form. Se exempel.
1.

en

Alla människor har

Hjärnan
2. Alla människor har

hjärna.
kan skadas av alkohol.
hjärta.
kan också skadas av alkohol.

3.

högtid är en dag när man firar något.
midsommar firas i slutet av juni.

4. Öl är exempel på

dryck.
är vanlig till jul, påsk och midsommar.

5. Köttbullar är exempel på

maträtt.
är vanlig både vardagar och högtider.

6. På

smörgåsbord finns flera maträtter.
är en svensk tradition.

7.

foster får alkohol i kroppen när en gravid kvinna dricker.
kan få skador om kvinnan dricker mycket alkohol.

8.

tonåring är en person mellan 13 och 19 år.
kanske kommer i kontakt med öl eller vin.

9.

råd är att prata med din tonåring om alkohol.
är att prata även om du inte tycker det är okej att hen dricker.

10. I Sverige säljs alkohol i
Namnet på
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speciell butik.
är Systembolaget.
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FRÅGA OCH SVAR: VILKET SVAR PASSAR? SKRIV RÄTT BOKSTAV EFTER FRÅGAN.
1. Drack du sprit på festen i går?
2. Ska du med ut och jogga?
3. Vill du ha en snaps till sillen?
4. Kan du köpa ut ett par flaskor vin till mig?
5. Vill du ha ett glas vin till? Nu när du inte är gravid.
A. Ja tack, en liten. Bara för att vara med och skåla.
B. Nej, de andra gjorde det. Men inte jag.
C. Nej, det vet du att jag inte gör. Du är under 20.
D. Nej tack. Jag ammar fortfarande.
E. Ja, gärna. Jag drack alkoholfri öl på festen, så jag är pigg.

UTTAL : LÄS ORDEN HÖGT FÖR VARANDRA I PAR.
A

alkoholfri

langa

samvete

E

beroende

beteende

ensamrätt

I

kalorier

koffein

tillverka

O

koordination

nikotin

promillehalt

U

butik

berusad

gruva

undvika

Y

dryck

nykter

nyår

Systembolaget

Å

måttligt

påverkar

ångest

Ä

människor

samhälle

träning

Ö

förmåga

förtroende

högtid

köpa ut

Skriv: Välj ett av orden vid varje vokal. Skriv en mening med ordet.
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