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Så använder du övningsboken
Denna övningsbok ger dig som studerande ett stort utbud av kompletterande övningsuppgifter
till kursen Ruslan Ryska 1. Några av övningarna är tagna från Ruslan Ryska 1 cd-rom medan
de övriga endast finns i denna övningsbok.

Den kan användas individuellt för självstudier eller i lärarledd grupp, då i form av självständiga
och gemensamma övningar, hemarbete och tester.  Lärare som vill ta kopior av vissa sidor
ombedes kontakta Ruslan Limited.  Majoriteten av uppgifterna  har endast ett möjligt svar
och de hittar man i facit som finns i slutet av boken.

När man arbetar i övningsboken rekommenderas att man använder sig av en blyertspenna
så att man lätt kan korrigera felaktiga svar.

Övningar markerade med denna symbol          är hörövningar som utförs med hjälp av den
ljud-cd som medföljer boken. Numret utmed symbolen är detsamma som cd-skivans ljudspår.

Lektionens nummer samt övningsuppgiftens nummer finns angivna på ryska i början av varje
ljudspår. Lärare och studerande som istället vill ha ett kassettband är berättigade att göra en
kopia (endast en) av medföljande ljud-cd. När du använder dig av cd/ett kassettband, tryck
på pausknappen och ange ett svar på uppgiften.

Där det finns en hänvisning till Ruslan Ryska 1 visas det med denna symbol:           Sidnummer
gäller för tredje utgivningen 2013.

Betoningen (accenttecknet) som finns på de ryska vokalerna visas på samtliga ställen. Notera
dock att betoningar inte finns utsatta på stora bokstäver vilket är viktigt när ett ord inleds med
en vokal. Ett exempel är namnet ”Îëüãà”, som börjar på ”Î” utan accenttecken.  I namnet
"Sergej" ligger betoningen på andra stavelsen och den är då markerad: “ˆ” - “Ñåðãˆé”.

John Langran
Januari 2013
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Î ñåáå!  (Om sig själv!)

Èìÿ: ____________________________________________

Ôàì‰ëèÿ: ____________________________________________

Íàöèîí‚ëüíîñòü:  _______________________________________

Àäðåñ: ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Â‚øà ïðîôˆññèÿ: ________________________________________

Â‚øà ñåìüµ: ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Â‚øè èíòåðˆñû:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

«Ïîâòîðˆíèå - ìàòü ó÷ˆíèÿ!»
                 - “Repetition är inlärningens moder!"
                               Ett gammalt ryskt ordspråk…
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RYSKA ALFABETET

1. Rysk handstil. Skriv av bokstäverna och orden. Använd
blyertspenna och radergummi tills allt är korrekt.

Tips om handstil:
Ruslan Ryska 1 sid. 15

À à ‚òîì

Á á áàã‚æ

Â â âèí‹

Ã ã ãðàìì

Ä ä ä‹êòîð

Å å ˆâðî

¨ ¸ ¸ëêà

Æ æ æóðí‚ë

Ç ç çîîï‚ðê

È è èäˆÿ

É é é‹ãóðò

Ê ê êð‰çèñ

Ë ë ë‚ìïà

Ì ì ìåíƒ

Í í íîëü

Î î ‹ïåðà

Ï ï ïðîáëˆìà

Ð ð ðóáëü

Ñ ñ ñïîðò

Ò ò òàêñ‰

Ó ó ˜ëèöà
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2. Titta på bilderna och hitta rätt ord:

à. express _______________________
á. Duma (ryska parlamentet) _______________________
â. teater _______________________
ã. terminal _______________________

Ô ô ôóòá‹ë

Õ õ õîêêˆé

Ö ö öàðü

× ÷ ÷àé

Ø ø øîêîë‚ä

Ù ù ùè

Ú ú îáúˆêò

Û û ì˜çûêà

Ü ü êîíòð‹ëü

Ý ý ýêñïˆðò

Þ þ ƒìîð

ß ÿ µáëîêî
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3. Försök att känna igen namnen:

×àéê‹âñêèé  -  Ãàã‚ðèí  -  Íóð‰åâ  -  Ï˜òèí  -  Òîëñò‹é

Fyll i namnen på ryska:

à. kosmonauten __________________ ã. dansaren __________________

á. politikern __________________ ä. kompositören __________________

â. författaren __________________

4. Vad är vad?

Â‹ëãà  -  Àòë‚íòèêà  -  Áåðë‰í  -  Áàéê‚ë  -  Àíò‚ðêòèêà  -  Ìàðñ

Fyll i orden på ryska:

à. oceanen __________________ ã. kontinenten __________________

á. staden __________________ ä. planeten __________________

â. floden __________________ å. sjön __________________

5. Vad är vad?

êèëîìˆòð  -  êèëîãð‚ìì  -  ï‚íäà  -  äæèí  -  ìèí˜òà  -  òˆííèñ

Fyll i orden på ryska:

à. djuret __________________ ã. vikten __________________

á. avståndet __________________ ä. drinken __________________

â. sporten __________________ å. 60 sekunder __________________

6. Vad är vad?

äåïðˆññèÿ  -  àáñ˜ðä  -  êàòàñòð‹ôà  -  ðåçóëüò‚ò  -  äèâ‚í

êàíäèä‚ò  -  êàëåéäîñê‹ï

Fyll i orden på ryska:

à. Någonting som saknar logik: ______________________

á. Någon som vill bli vald: ______________________

â. Ett dåligt tillstånd att vara i: ______________________

ã. En möbel: ______________________

ä. En konsekvens: ______________________

å. Någonting hemskt: ______________________

æ. Massor av färger och former: ______________________

Du behöver ej sätta
ut betoningarna!

Du behöver ej göra klart övningarna
med alfabetet innan du börjar med
lektion 1 och 2. Du kan slutföra senare!
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7. Vad är vad?

ðåàë‰ñò  -  êîììóí‰ñò  -  êàïèòàë‰ñò  -  ïåññèì‰ñò  -  îïòèì‰ñò

Fyll i orden på ryska:

à. En positiv person: _______________________

á. En negativ person: _______________________

â. Varken “à” eller “á”: _______________________

ã. Lenin var en: _______________________

ä. Motsatsen till (ã.): _______________________

8. Vad är vad?

öàðü  -  ëèì‹í  -  òå‚òð  -  ð‹çà  -  á‹ìáà  -  ïèíãâ‰í  -  êðîêîä‰ë

Fyll i orden på ryska:

à. djuret ___________________ ä.  vapnet ___________________

á. blomman ___________________ å.  fågeln ___________________

â. frukten ___________________ æ.  byggnaden ___________________

ã. ledaren ___________________

9. Vad är vad?

÷åìïè‹í  -  òóáåðêóë¸ç  -  ëàìïà  -  ñï˜òíèê  -  ì‰íèìóì  -  ì‚êñèìóì

àëôàâ‰ò  -  ôàí‚òèê  -  ýíòóçè‚ñò  -  ïèðàì‰äà  -  èíòåðâüƒ

Fyll i orden på ryska:

à. En allvarlig sjukdom: _______________________

á. En rysk rymdfarkost: _______________________

â. Avger ljus: _______________________

ã. Det minsta: _______________________

ä. Det mesta: _______________________

å. Vinnaren: _______________________

æ. En utfrågning: _______________________

ç. Tre sidor och 3-D: _______________________

è. En entusiastisk person: _______________________

ê. Alldeles för entusiastisk: _______________________

ë. Det du studerar just nu: _______________________



 Ruslan Ryska 1 Övningsbok. Introduktion till alfabetet          19

10. Vad är vad?

àäìèð‚ë  -  ãåíåð‚ë  -  ïðîáëˆìà  -  èíòåðíˆò  -  ìˆòîä

ïàðàä‹êñ  -  ƒìîð  -  äæàç

Fyll i orden på ryska:

à. Leder en arme: _______________________

á. Leder en flotta: _______________________

â. Obegriplig: _______________________

ã. Ett sätt att göra en sak: _______________________

ä. Där all information finns: _______________________

å. Har du känsla för detta? _______________________

æ. En typ av musik: _______________________

ç. Du kan klara dig utan det: _______________________

11. Vad är vad?

ì˜çûêà  -  øàøë›ê  -  ýò‚æ  -  èíæåíˆð  -  àìåðèê‚íåö  -  òîâ‚ðèù  -  ùè

à. På ett grillspett: _______________________

á. En person som konstruerar saker: _______________________

â. Kålsoppa: _______________________

ã. En våning i en byggnad: _______________________

ä. Från USA: _______________________

å. Trevligt att lyssna på: _______________________

æ. En kamrat: _______________________

12. Vad är vad?

Ìîñêâ‰÷  -  ×ˆõîâ  -  Øàã‚ë  -  ×å÷íµ  -  Õðóù¸â

Øîñòàê‹âè÷  -  Óð‚ë  -  ßê˜òñê

à. En rysk skådespelsförfattare: _______________________

á. En rysk konstnär: _______________________

â. En rysk kompositör: _______________________

ã. En rysk bil: _______________________

ä. En stad i Sibirien: _______________________

å. En politiker från 60-talet: _______________________

æ. Ett land med problem i Kaukasien: ______________________

ç. En bergskedja: _______________________



20           Ruslan Ryska 1 Övningsbok. Introduktion till alfabetet

13. Vad är vad?

òåìïåðàò˜ðà  -  áþðîêð‚ò  -  õ‚îñ  -  æèð‚ô

Êàë‚øíèêîâ  -  ôàêò  -  ïðîïàã‚íäà

à. Någonting som är sant: _______________________

á. Någonting som antagligen inte är sant: _______________________

â. En pappersvändare: _______________________

ã. Har en lång hals: _______________________

ä. Förvirring, oordning: _______________________

å. För att mäta värme: _______________________

æ. Ett vapen: _______________________

14. Ôîòîãð‚ôèè - Foton:

à. Vad kan du köpa här?
_________________________

á. Vad kan du köpa här?
_________________________

â. Vad kan du köpa här?
_________________________

_________________________

_________________________

ã. Vad väntar de på?
_________________________
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ä. Mot vem spelar Ryssland?
_________________________

å. Vad är detta för byggnad?
_________________________

æ. Vad heter denna
bulgariska pråm som
befinner sig på
Moskvafloden?
_____________________

ç. Vad finns i tankbilen som
kör förbi Vita Huset ?
_________________________

ÖÅÌÅÍÒ

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ



22           Ruslan Ryska 1 Övningsbok. Introduktion till alfabetet

è. Vad läser Marina?
___________________________

ê. Det ultimata testet!
Du befinner dig på fel plats för
för att kunna läsa namnet på den
här staden som ligger intill Volga.
Kan läsa du namnet bakifrån?
_________________________

15. Ð˜ññêèå ãîðîä‚ - Ryska städer
Lyssna på inspelningen och skriv in namnet på städerna med ryska bokstäver
som de stavas.  Varje stadsnamn läses två gånger:

à. ___  ___  ___  ___  ___  ___

á. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

â. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

ã. ___  ___  ___  ___  ___  ___

ä. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

å. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

æ. ___  ___  ___  ___  ___

ç. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

è. ___  ___  ___  ___  ___  ___

2

Ë.Í. Òîëñòîé
Àííà

Êàðåíèíà
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1. Glosor. Fyll i orden på ryska, välj rätt ord från boxen nedan:

souvenir __________________ biljett __________________
visum __________________ toalett __________________
sport __________________ kvinnlig turist __________________
bagage __________________ tulldeklaration __________________
problem __________________ vodka __________________
choklad __________________ kiosk __________________
journal, tidning __________________

  â‰çà  -  áàã‚æ  -  äåêëàð‚öèÿ  -  øîêîë‚ä  -  òóàëˆò  -  ñóâåí‰ð  -  ïðîáëˆìà

  â‹äêà  -  æóðí‚ë  -  áèëˆò  -  òóð‰ñòêà  -  ñïîðò  -  êè‹ñê

2. Glosor. Fyll i orden på ryska, välj rätt ord från boxen nedan:

Moskva __________________ lampa __________________
London __________________ kassett __________________
student __________________ maffia __________________
aspirin __________________ turist __________________
pass __________________ telefon __________________
flygplats __________________ fotboll __________________
narkotika __________________ tidning __________________

  ï‚ñïîðò  -  êàññˆòà  -  Ë‹íäîí  -  Ìîñêâ‚  -  òóð‰ñò  -  àñïèð‰í  -  íàðê‹òèê

  ôóòá‹ë  -  ë‚ìïà  -  àýðîï‹ðò  -  ì‚ôèÿ  -  òåëåô‹í  -  ñòóäˆíò  -  ãàçˆòà

3. Fyll i de tomma raderna på ryska, välj rätt ord från boxarna ovan:

à.  _____________   á.  ____________   â.  _____________     ã.  ______________

ä.  ______________ å.  ______________ æ.  ______________

LEKTION 1 ÓÐÎÊ 1
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4. Sortera följande substantiv efter genus: maskulinum
eller femininum. De tre första är redan klara:

Ì. Æ.
ïðîáëˆìà

áàã‚æ

øîêîë‚ä

òóàëˆò

ñóâåí‰ð

ãðàìì

â‹äêà

áèëˆò

â‰çà

äåêëàð‚öèÿ

æóðí‚ë

ï‚ñïîðò

êàññˆòà

àñïèð‰í

ãàçˆòà

àýðîï‹ðò

5. Konstruera korta dialoger genom att använda ord
från övning 4. Exempel:

–  Ýòî â‚øà â‰çà? –  Ýòî âàø áàã‚æ?

–  Äà, ìîµ. –  Íåò, íå ìîé.

6. Konstruera korta dialoger genom att använda ord
från övning 4. Exempel:

–  Ãäå âàø àñïèð‰í? –  Ãäå â‚øà ãèò‚ðà?

–  Âîò îí! –  Âîò îí‚!

7. Konstruera korta dialoger genom att använda ord från listan nedan:

àýðîï‹ðò  -  æóðí‚ë  -  Íàò‚øà  -  â‰çà  -  îí  -  äà

à. –  Êòî ¬òî? ã. –  Ãäå âàø áàã‚æ?

–  Ýòî  ___________. –  Âîò ____!

á. –  ×òî ¬òî? ä. –  Øåðåìˆòüåâî, ¬òî _________________?

–  Ýòî ìîé  ___________. –  _____!

â. –  Ýòî â‚øà  ___________?

Substantivens genus:
Ruslan Ryska 1 sid. 21

Possessiva pronomen:
Ruslan Ryska 1 sid. 21

Bestämd och
obestämd artikel
samt verbet "att vara":
Ruslan Ryska 1 sid. 20
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8. Konstruera korta dialoger genom att använda ord från listan nedan:

íåò  -  àñïèð‰í  -  ñòóäˆíòêà  -  ñ˜ìêà  -  ñòóäˆíò

à. – ×òî ýòî? ã. –  Êòî Áîð‰ñ?

– Ýòî ìîé  ___________. –  Îí ___________.

á. – Íàò‚øà – æóðíàë‰ñòêà? ä. –  Õ‰ëòîí, ¬òî àýðîï‹ðò?

– Íåò, îí‚  ____________. –  ____!

â. – Ýòî â‚øà  ___________?

– Íåò, íå ìîµ.

9. Internationella affärstermer. Fyll i orden på svenska:

äèðˆêòîð ______________ êîìï‚íèÿ ______________

êîíòˆéíåð ______________ êîíòð‚êò ______________

êîíôåðˆíöèÿ ______________ êîìïüƒòåð ______________

êðåä‰ò ______________ êñˆðîêñ ______________

êóðüˆð ______________ ëèôò ______________

ì‚ôèÿ ______________ ìàðêˆòèíã ______________

‹ôèñ ______________ ïàðòí¸ð ______________

ïð‰íòåð ______________ ñåéô ______________

ñåìèí‚ð ______________ òˆëåêñ ______________

òåëåô‹í ______________ ôàêñ ______________

ô‰ðìà ______________ ôîòîê‹ïèÿ ______________

10.  Fyll i de tomma raderna på ryska, välj rätt ord från övning 9:

________________ ________________ ________________
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11. Svara på frågorna:

à. – Ýòî ïð‰íòåð ‰ëè êîìïüƒòåð?

– Ýòî ______________________.

á. – Ýòî ëèìîí‚ä ‰ëè â‹äêà?

– __________________________.

â. – Ýòî ï‚ñïîðò ‰ëè äåêëàð‚öèÿ?

– __________________________.

12. Hitta på egna frågor och svar med nedanstående ord genom att använda
samma modell som i övning 11.

à. áèëˆò  /  ï‚ñïîðò

– _________________________________________

– _________________________________________

á. ÷åìîä‚í  /  ñ˜ìêà

– _________________________________________

– _________________________________________

â. ÷åìîä‚í  /  ñ˜ìêà

– _________________________________________

– _______________________

ã. ãàçˆòà  /  æóðí‚ë

– _________________________________________

– _________________________________________
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13. Yrken. Internationella ord. Fyll i orden på svenska:

àäìèíèñòð‚òîð ______________

áèçíåñìˆí ______________

ãèòàð‰ñò ______________

äèðˆêòîð ______________

æóðíàë‰ñò ______________

èíæåíˆð ______________

êîíñóëüò‚íò ______________

êîñìîí‚âò ______________

ëèíãâ‰ñò ______________

ìàòåì‚òèê ______________

ìˆíåäæåð ______________

ìåõ‚íèê ______________

14. Yrken. Fyll i benämningarna på ryska, välj rätt ord från övning 13:

à.  _______________   á.   _________________ â.  ________________

ã.  _______________ ä.  ________________     å.  __________________

ìóçûê‚íò ______________

ïåíñèîíˆð ______________

ïðîãðàìì‰ñò ______________

ïðîôˆññîð ______________

ñåêðåò‚ðü ______________

ñîëä‚ò ______________

ñòóäˆíò ______________

ñòþàðäˆññà ______________

ôˆðìåð ______________

ô‰çèê ______________

ôóòáîë‰ñò ______________

ýêîíîì‰ñò ______________
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15. Ìîñêâ‚ - Moskva.
Para ihop benämningarna med bilderna och skriv dem på ryska:

Êð‚ñíàÿ ïë‹ùàäü ( Röda torget )  -  Êðåìëü ( Kreml )
Áîëüø‹é òå‚òð ( Bolsjojteatern)

à. ______________________

______________________

á. ______________________

â. ___________________________________________
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16. Lyssna på samtalen och skriv ner vilka yrken personerna har.
Välj  yrke från listan nedan:

æóðíàë‰ñò  -  èíæåíˆð  -  ñòþàðäˆññà  -  ýêîíîì‰ñò
ìóçûê‚íò  -  ïðîãðàìì‰ñò  -  ïåíñèîíˆð

à. Àííà ________________________

á. Ñåðãˆé ________________________

â. Íèêîë‚é ________________________

ã. Îëüãà ________________________

ä. Â‰êòîð Âàñ‰ëüåâè÷     ________________________

17. Lyssna på samtalen och skriv ner hur personerna beskriver
sig själva:

îïòèì‰ñò  -  ïåññèì‰ñò  - ðåàë‰ñò  -  ö‰íèê

à. Ñåðãˆé _______________

á. Àííà _______________

18. Lyssna på samtalen och skriv ner vad som tillhör vem.
Välj rätt sak från listan nedan:

ï‚ñïîðò  -  áèëˆò  -  ÷åìîä‚í  -  ñ˜ìêà  -  ãàçˆòà  -  æóðí‚ë

à. Ñåðãˆé _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

á. Àííà _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

4

3

5
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19. Rollspel. Förbered att framföra följande:

1à.
Du anländer till Sjeremetjevoflygplatsen
i Moskva och inleder ett samtal med
personen bredvid dig:

Säg "God dag!"

Fråga om detta är Moskva.

Fråga om han/hon är turist.

När du tillfrågas, svara att du är turist.

Fråga om detta är Sjeremetjevo 1
eller Sjeremetjevo 2.

1á.
Du anländer till Sjeremetjevoflygplatsen
i Moskva och personen bredvid inleder
ett samtal med dig:

Säg "God dag!"

Svara ja, detta är Moskva.

När du tillfrågas, svara att du inte är
turist. Du är journalist.

Fråga om han/hon är turist.

När du tillfrågas, svara att detta är
Sjeremetjevo 2.

2à.
Du hjälper en rysk person som just har anlänt
till Arlanda utanför Stockholm och ni befinner er
vid bagageutlämningen.
Han/hon är ganska närsynt:

Fråga om det är hans/hennes resväska.

Fråga om han är Âàä‰ì Ñìèðí‹â /
Àííà Ñìèðí‹âà.

Fråga om det är hans/hennes resväska.

Fråga om det är hans/hennes väska.

Fråga om han/hon är turist.

2á.
Du är en rysk ingenjör  (Âàä‰ì Ñìèðí‹â /
Àííà Ñìèðí‹âà). Du letar efter din res-
väska och väska vid bagageutlämningen
på Arlanda. Eftersom du är ganska närsynt
är du tacksam för hjälp:

Nej, den första resväskan som du till--
frågas om är inte din.

Bekräfta ditt namn.

Ja, den andra resväskan är din.

Ja, väskan är din. Tacka honom/henne.

Nej, du är inte turist. Du är ingenjör.

Användbara ord och fraser:
Çäð‚âñòâóéòå!
Âû ......................... ?
Ýòî ....................... ?
Íåò, ÿ íå ........................,
       ÿ ..........................
Ýòî .............. ‰ëè ...............?
Ýòî âàø / â‚øà .................?
Ñïàñ‰áî!
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Ryska alfabetet
1 Se Ruslan Ryska 1 sid. 14 och 15.
2 ýêñïðåññ, Äóìà, òåàòð, òåðìèíàë.
3 Ãàãàðèí, Ïóòèí, Òîëñòîé, Íóðèåâ, ×àéêîâñêèé.
4 Àòëàíòèêà, Áåðëèí, Âîëãà, Àíòàðêòèêà, Ìàðñ, Áàéêàë.
5 ïàíäà, êèëîìåòð, òåííèñ, êèëîãðàìì, äæèí, ìèíóòà.
6 àáñóðä, êàíäèäàò, äåïðåññèÿ, äèâàí, ðåçóëüòàò, êàòàñòðîôà, êàëåéäîñêîï.
7 îïòèìèñò, ïåññèìèñò, ðåàëèñò, êîììóíèñò, êàïèòàëèñò.
8 êðîêîäèë, ðîçà, ëèìîí, öàðü, áîìáà, ïèíãâèí, òåàòð.
9 òóáåðêóë¸ç, ñïóòíèê, ëàìïà, ìèíèìóì, ìàêñèìóì, ÷åìïèîí, èíòåðâüþ, ïèðàìèäà,

ýíòóçèàñò, ôàíàòèê, àëôàâèò.
10 ãåíåðàë, àäìèðàë, ïàðàäîêñ, ìåòîä, èíòåðíåò, þìîð, äæàç, ïðîáëåìà.
11 øàøëûê, èíæåíåð, ùè, ýòàæ, àìåðèêàíåö, ìóçûêà, òîâàðèù.
12 ×åõîâ, Øàãàë, Øîñòîêîâè÷, Ìîñêâè÷, ßêóòñê, Õðóù¸â, ×å÷íÿ, Óðàë.
13 ôàêò, ïðîïàãàíäà, áþðîêðàò, æèðàô, õàîñ, òåìïåðàòóðà, Êàëàøíèêîâ.
14 Vin. Jeans. Konjak, whisky och choklad. Fotboll. Armenien. Bio. Dmitrov. Cement. Anna Karenina.

Saratov.
15 ÌÎÑÊÂÀ, ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ, ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ, ÑÀÌÀÐÀ, ÌÓÐÌÀÍÑÊ, ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ,

ÒÎÌÑÊ, ÑÌÎËÅÍÑÊ, ßÊÓÒÑÊ.

Lektion 1
1, 2 Se Ruslan Ryska 1 sid. 19. Ord ej upptagna här är internationella.
3 ëàìïà, âîäêà, òóàëåò, òóðèñò, ïàñïîðò, áàãàæ, êèîñê
4 Maskulina: áàãàæ, øîêîëàä, òóàëåò, ñóâåíèð, ãðàìì, áèëåò, æóðíàë, ïàñïîðò, àñïèðèí,

àýðîïîðò. De övriga är feminina.
5,6 Till denna övning krävs hjälp av lärare.
7 Íàòàøà - æóðíàë - âèçà - îí - àýðîïîðò - Äà!
8 àñïèðèí - ñòóäåíòêà - ñóìêà - ñòóäåíò - Íåò!
9 Direktör, container, konferens, kredit, kurir, maffia, kontor, printer, seminarium,

telefon, firma, bolag, kontrakt, dator, kopieringsmaskin, hiss, marknadsföring,
partner, kassaskåp, telex, fax, fotokopia.

10 Ìàôèÿ. Òåëåôîí. Ëèôò.
11 Ýòî êîìïüþòåð. Ýòî ëèìîíàä. Ýòî ïàñïîðò.
12 -  Ýòî áèëåò èëè ïàñïîðò? -  Ýòî áèëåò.

-  Ýòî ÷åìîäàí èëè ñóìêà? -  Ýòî ÷åìîäàí.
-  Ýòî ÷åìîäàí èëè ñóìêà? -  Ýòî ñóìêà.
-  Ýòî ãàçåòà èëè æóðíàë? -  Ýòî æóðíàë.

13 receptionist, affärsman, gitarrist, direktör, journalist, ingenjör, konsulent, kosmonaut, lingvist,
matematiker, chef, mekaniker, musiker, pensionär, programmerare, professor, sekreterare,
soldat, student, flygvärdinna, jordbrukare, fysiker, fotbollsspelare, ekonom.

14 Ýòî êîñìîíàâò. Ýòî ôåðìåð . Ýòî ãèòàðèñò / ìóçûêàíò. Ýòî ôóòáîëèñò. Ýòî ñîëäàò.
Ýòî äèðåêòîð.

15 Áîëüøîé òå‚òð. Êðåìëü. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
16 ýêîíîìèñò, ìóçûêàíò, ïðîãðàììèñò, ñòþàðäåññà, ïåíñèîíåð.
17 öèíèê, ðåàëèñò
18 Ñåðãåé: ïàñïîðò, áèëåò, æóðíàë. Àííà: ÷åìîäàí, ñóìêà, ãàçåòà.

SVAR      ÎÒÂÅÒÛ


